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 לחיות CT -PETמכירת מכשיר  -  /2142מס'  מכרז פומבי

 Tri-Modality microPET/microSPECT/microCT Small Animal Imaging System 

 

לרפואה של    .  לחיות   PET-CTאילן, מציעה בזאת למכירה מכשיר  -אוניברסיטת בר .1 נמצא בפקולטה  המכשיר 

 . 8רח' הנריאטה סולד  –האוניברסיטה בצפת 

 

ע"י     לביא מדטק בע"מ, הוא נרכש מחברת   2016והופעל בשנת    2015המכשיר סופק לפקולטה לרפואה בשנת   .2

 האוניברסיטה ולא היו בעלים קודמים. 

 

 . ר ההדרכה יימסר לזוכהספ .מצורף בזה חומר טכני אודות המכשיר .3

 

אפשר , בתיאום, גם הדגמה  ת.  ת072-2644936בטל'  ד"ר אלה מעוז    בתאום מראש עםאת המכשיר ניתן לראות   .4

 של פעולת המכשיר.  

 

 והאחריות המלאה לבדיקתו היא על הקונה בלבד.( AS IS)המכשיר יימכר במצב כפי שהוא  .5

 

לרבות אשור   ומשרד הכלכלה ,    הסביבה לאיכות  מהמשרד  הנדרשים האשוריםשל  בהצגתםמותנית   המכירה .6

יאושר   של האוניברסיטה  יחידת הבטיחות  וקבלת אשור  אלו   רק לאחר הצגת אשורים  רנטגן.  ואשור  קרינה 

האוניברסיטה רשאית לבטל את    חודשים  3תוך  אם לא יוצגו אישורים כנדרש    הרוכש על ידי האוניברסיטה .

 הזכיה. 

 . הקונהעד לאתר הקונה באחריות ועל חשבון  פינוי והובלת המכשיר משטח האוניברסיטה   .7

 

במכרז זה מופקד בתיבת המכרזים    מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה או כל הצעה שהיא.אינה  האוניברסיטה   .8

תישקל,    ולפיכך, רק הצעה כספית שתעלה על סכום האומדן   – למכירת המכשיר    סכום מינימוםאומדן הנוקב ב

   תוך שמובהר כי הצעה שתיפחת מסכום האומדן המופקד לא תתקבל בשום אופן ותיפסל. 

 

 מהוצאת המכשיר משטח הקמפוס.   החל לכל נזק שייגרם לכל גורם  ו  למכשיר מוחלטתיישא באחריות  קונהה .9

 
 . 2על הקונה להציג אישור ביטוח מחברת ביטוח על פי הנוסח בנספח  .10
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מתחייב לשפות את האוניברסיטה ו/או מי שפועל מטעמה בגין כל נזק שיגרם לה או למי מטעמה, ובגין    קונה  ה .11

נגד האוניברסיטה ,כל  תשלום עקב תביעה שהוגשה  להם  שנגרמו  הוצאה  כל  ו/או  פיצוי  כל  עובדיה,   ,לרבות 

 .  קונהשלוחיה מועסקיה או מי מטעמה ואשר האחריות לגביה חלה על ה

 

ביחד עם מסמכי המכרז חתומים  וישימו    (1)נספח    המעוניינים לרכוש את המכשיר ימלאו את הטופס המצ"ב .12

ויכניסו לתיבת המכרזים של האוניברסיטה הנמצאת בקמפוס  ביחד עם מסמך זה חתום על ידו,  מעטפה  בתוך  

יש לרשום על המעטפה את  .  12:00בשעה    15.8.2021יום  , לא יאוחר מ 209, חדר  408בניין    –אילן, רמת גן  -בר

ככל שבאפשרות המציע להציג היתר מתאים עם הגשת הצעת הרכישה מצדו, יש לעשות    מספר המכרז בלבד.

 זאת. 

 

 . פרטי קשר נוספים מופיעים בתחתית העמוד. michrazim.log@biu.ac.ilבמייל: בלבד ניתן להעביר שאלות  .13

 
 לעיל.  6המכשיר יימסר למציע הזוכה לאחר תשלום מלוא הסכום המוצע, ובכפוף לסעיף  .14

 
חשבון   .15 יקבל  הזוכה  המציע  חשבונית.  מנפיקה  ואינה  מע"מ  גובה  אינה  רשומה,  עמותה  היא  האוניברסיטה 

 לתשלום ולאחר התשלום יקבל קבלה. 

 
 שם המציע הזוכה וסכום הרכישה. –האוניברסיטה רשאית לפרסם את תוצאות המכרז  .16

 
 להלן תמונת דגם המכשיר:  .17

 

 
 

 בברכה,     
 ג'רמי רגנשטיינר 
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 ראש מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות 
 אילן -אוניברסיטת בר 

 
 

 לחיות  CT-PETמכשיר טופס הצעה לרכישת  - 1נספח 
  

 אילן -אל: אוניברסיטת בר
 

 לחיות CT-PETמכשיר מכירת  –42/21מספר  מכרז פומביהנדון: 
Tri-Modality microPET/microSPECT/microCT Small Animal Imaging System 

 
 :והנני מגיש בזה את הצעתי לרכישתועיינתי במסמכי המכרז   המכשירלאחר שראיתי את  

 
 חברה/מוסד______________________________________________ שם  .1

 
 מס' ח"פ________________________________________________  .2

 
 כתובת_____________________________________________  .3

 
 קשר:________________________________________ איש  .4

 
 מס' טלפון איש קשר:_________________________________  .5

 
 _________________________ דואר אלקטרוני של איש הקשר .6

 
 איסור ניגוד עניינים .7

שותפות(,    מצהיר ומתחייב כי למיטב ידיעתו הוא, בעלי מניות בו )אם הוא חברה(, שותפיו )אם הוא  המציע

בעל שליטה בו, נושא משרה בו, או כל אדם או תאגיד הקשור אליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת,  

מועסק, קשר משפחתי או בכל    –חברה אם, חברה אחות, אינם ולא יהיו קשורים בקשר עסקי, קשרי מעסיק  

תים לאוניברסיטה, באופן אשר יש  קשר אחר, במישרין או בעקיפין עם האוניברסיטה או עם מי שנותן שירו

המציע  לקיים איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה או על פי דין.    מציעבו משום ניגוד עניינים שעלול להפריע ל

יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור. במקרה של ספק  הזוכה  

 היועץ.  את תחייב והחלטתו גורם מוסמך מטעם האוניברסיטה  להכרעתאו מחלוקת יובא הנושא 

 
 פרטי ההצעה הכספית  .8

 
 למכשיר: __________________________ ₪  להלן סכום ההצעה בש"ח 

 
 . אינה גובה מע"מ(היא עמותה ו  האוניברסיטה)
 

 הערות____________________________________________________________________  .9
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חתום בתחתית הדף )המציע הזוכה בלבד, ולאחר קבלת הודעת זכיה, נדרש להגיש את    2יש לצרף נספח 
 כשהם חתומים כנדרש.  3האישור חתום על ידי חברת הביטוח.  בנוסף יש לצרף תצהירים והצהרה בנספח 

 
יש לאשר בחתימה בתחתית הדף, המציע הזוכה יחתים חברת ביטוח על   –אישור קיום ביטוחים  -2נספח 

 אישור זה. 
 

  הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 
(___/___/______ ) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  בתוקף  פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטח ה בקש האישור מ

  : שם שם: אוניברסיטת בר אילן 

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

פעילות בשטח אחר: ☒

 האוניברסיטה 
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☐

 מזמין מוצרים ☐

 בעלי השטחאחר: ☒

 

   ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ. 

 : מען מען:

 

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 

 ביטוח 
 

מספר 
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה

תאריך  
 סיום 

 בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח 

 יש לציין קוד כיסוי   מטבע סכום

 קבלנים וקבלני משנה  307 ₪  2,000,000     צד ג'
 כיסוי לתביעות המל"ל   315
מבוטח נוסף בגין   321

מעשי ו/או מחדלי המבוטח  
 מבקש האישור  –

מבקש האישור מוגדר   322
 כצד ג' 

 אחריות צולבת 302
 ראשוניות  328

        אחר

 

 : פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(

20 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור 

 המבטח:
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 ( 1)'א  3 נספח

 1976 –  ו"התשל ,  ציבוריים  גופים  עסקאות לחוק ב2  לסעיף תצהיר בהתאם 
 

אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  ה /צפוי

)להלן:   14/21תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו  הנני נותן/נת[במקרה של יחיד]

 "המכרז"(.  

, בו הנני משמש/ת "הגוף"( – להלן )תצהיר זה בשם ________________________,   נת/הנני נותן [במקרה של תאגיד] 

 ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. /. אני מצהיר כי הנני מוסמךהמבקש להגיש הצעה למכרז_______ ]למלא תפקיד[, 

ב לחוק עסקאות  2"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף -"הורשע" ו"עבירה",  בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה", 

 . אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. 1976- גופים ציבוריים, התשל"ו

 .  הגוף הינו "תושב ישראל"

לפי  , 2002באוקטובר   31ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום  בפסק דין חלוט הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת   ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאחד או יותר מהחוקים הבאים: 

 . 1991-תנאים הוגנים(, תשנ"א

 או 

אחד או יותר לפי  ,2002באוקטובר  31אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום   הגוף ו"בעל הזיקה"

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זמהחוקים הבאים: 

 . שת הצעות במכרזהאחרון להג אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד - 1991-הוגנים(, תשנ"א 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             

 

 שם וחתימה 

 

 אישור

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב __________________   
בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת   לי   

באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  
 בפני. עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו ו 

 

 

 תאריך   חותמת ומספר רישיון עורך דין  עו"ד חתימת 
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 ( 2)'א  3 נספח

 ( לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב)2תצהיר לפי סעיף 

הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  אני 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  ה /צפוי

:  )להלן 14/21לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו הנני נותן/נת תצהיר זה  [במקרה של יחיד]
 "(.  המכרז"
, בו הנני משמש/ת "הגוף"( – להלן )תצהיר זה בשם ________________________,   נת/הנני נותן [במקרה של תאגיד] 

 . אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. המבקש להגיש הצעה למכרז]למלא תפקיד[,  _____________

   –הנני מצהיר כי 

 חוק שוויון זכויות(    –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  (1)
 חלות על הגוף )במקרה של תאגיד(;אינן חלות עלי )במקרה של יחיד( / אינן  

 לחילופין 

 אותן; לחוק שוויון זכויות חלות עלי / חלות על הגוף, ואני/הגוף מקיים  9הוראות סעיף    )א( (2)

עובדים לפחות אצלי/אצל הגוף: אני מצהיר בשמי )במקרה של יחיד( / בשם הגוף )במקרה   100במקרה שמועסקים     )ב(

של תאגיד( על התחייבות לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא   – זכויות, ובמידת הצורך לחוק שוויון  9חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 

 )ה( לחוק שוויון זכויות; 8תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

ככל שפנה לפי הוראות פסקת משנה )ב( לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה      )ג(

אני מצהיר בשמי )במקרה של יחיד( /בשם הגוף )במקרה של תאגיד( כי נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן   –ה פסקת משנ

לחוק שוויון זכויות, הרי שגם פעלתי/הגוף פעל  9הגוף, ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף  

 ליישומן; 

תק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד אני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר הע   )ד(

 ימים ממועד ההתקשרות.   30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             

 שם וחתימה 

 

 אישור

 משרדי  כי ביום __________ הופיע/ה בפני בבזה מאשר/ת  עו"ד,  ,  __________________ ני הח"מ,  א
מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי  ,  בישוב _________    __________________________בכתובת 

יר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה  ת.ז. _____________ / המוכר/ת  לי באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצה
 בפני. עליה  חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו ולעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  

 
 

 תאריך   חותמת ומספר רישיון עורך דין  עו"ד חתימת 
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 למכרז  (3א' )  3נספח 

 ( 2016תשע"ו   25)תיקון מס'  1992- ו" התשנ  חובת המכרזים,  ג לחוק2  לסעיף תצהיר בהתאם 

 עסק זעיר, קטן או בינוני 

 

_____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  אני הח"מ  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  ה/ אהיה צפוי

  14/21תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו  הנני נותן/נת[ במקרה של יחיד]
 )להלן: "המכרז"(.  

, בו הנני  "הגוף"( – להלן )תצהיר זה בשם ________________________,   נת/הנני נותן [במקרה של תאגיד] 
מוסמך/ת לתת    . אני מצהיר כי הננימשמש/ת _____________ ]למלא תפקיד[, המבקש להגיש הצעה למכרז

 תצהיר זה בשם הגוף. 

  חובת "הגדרות" לחוק  1מס'  בסעיף  כהגדרתם "בינוני או קטן, זעיר עסק"  המונחים משמעות זה בתצהירי
 . אותם ה/ מבין אני  וכי אלה מונחים של משמעותם לי הוסברה  כי ת/מאשר  אני .1992-ב"תשנ , המכרזים

 במקום המיועד(  X)יש לסמן    –הנני מצהיר כי 

 "שקלים מיליון 2  על עולה  אינו  שלי השנתי העסקאות שמחזור או עובדים  חמישה עד מעסיק אני  – "זעיר עסק  
 ;חדשים

 לחילופין 

 "שקלים  מיליון 2 על  עולה  שלי  השנתי  העסקאות שמחזור או עובדים  20-ל  שישה בין מעסיק אני – "קטן עסק  
 "; זעיר עסק"  שבהגדרה  התנאים אחד לגבי מתקיים  ולא, חדשים שקלים מיליון  20 על  עולה  אינו אך חדשים

 לחילופין 

 "מיליון שקלים   20עולה על   שלי שמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  100-ל 21מעסיק בין  אני – בינוני" עסק
שבהגדרה "עסק זעיר" או  מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגבי אחד התנאים   100חדשים אך אינו עולה על 

 ; "עסק קטן"

 לחילופין 

 "שקלים מיליון 100 על  עולה שלי השנתי העסקאות   שמחזור או עובדים 100מעל  מעסיק אני – "גדול עסק  
 ;ולא מתקיים לגבי אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני"חדשים, 

  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.             

 

 שם וחתימה 

 

 אישור

 משרדי  __________ הופיע/ה בפני ב:כי ביוםבזה מאשר/ת עו"ד,  ,  ______אני הח"מ, ____________ 
____ שזיהה/תה עצמו/ה  _________:מר/גב', _________:בישוב __________________________בכתובת:

_____________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה  :על ידי ת.ז
 בפני. עליה חתם/ה אישר את נכונות הצהרתו וצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן,  

 
 

 תאריך   חותמת ומספר רישיון עורך דין  עו"ד חתימת 
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 למכרז ' ב3 נספח

 עניינים הצהרה על אי קיום ניגוד 
 נוסח לתאגיד: 

 
, בעלי מניות בו )אם הוא  המציעובשמו, כי למיטב ידיעתי    המציעאני, ________, מ.ז.____________, מצהיר בזה מטעם 

חברה(, שותפיו )אם הוא שותפות(, בעל שליטה בו, נושא משרה בו, או כל אדם או תאגיד הקשור אליו, במישרין או בעקיפין,  

( בקשר עסקי, קשר משפחתי,  נא למחוק את המיותר) קשורים אינם/  קשוריםלרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות: 

ל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה,  מועסק או בכ-קשרי מעסיק

    על פי החוזה או על פי דין.  מציעניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבויות ה  ליצור  באופן שעלול

מור. במקרה כזה יוכרע הדבר על ידי   יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כא  המציע

 יפעל בהתאם להחלטתה.   מציעהאוניברסיטה וה

 במהלך כל תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה.  מציעזו תהיה תקפה ותחייב את ה  הצהרה והתחייבות

 

 נוסח לאדם פרטי: 

( בקשר עסקי, משפחתי,  נא למחוק את המיותר) קשור  איני/  קשוראני, ________, מ.ז.____________, מצהיר כי אני 

מועסק או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה,  -קשרי מעסיק

    מהתחייבויותי על פי החוזה או על פי דין. ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו  ליצור  באופן שעלול

כמו כן, אני מצהיר ומתחייב  שאני לא נמצא ולא אמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין מתן השירות לאוניברסיטה, ובין  

כאמור. במקרה  מתן השירות לגופים אחרים ואודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים 

 כזה יוכרע הדבר על ידי  האוניברסיטה והחלטתה תחייב אותי. 

 זו תהיה תקפה ותחייב במהלך כל ההתקשרות החוזית.   הצהרה והתחייבות

 פירוט הגופים הנמצאים בקשרים עם האוניברסיטה )במידה וישנם(: 

 

 שם החברה  ח.פ.
מקבל השירות  
 באוניברסיטה 

תיאור הפעילות  
 המבוצעת
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 נותן שירותים לגופים אחרים העלולים להעמיד במצב של ניגוד עניינים :  מציע נכון למועד הצהרה זו ה 
 

 תיאור הפעילות המבוצעת  שם הגוף ח.פ.

   

   
 

 
 אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה על כל שינויי בהצהרתי זו, באופן מיידי. 

 
   

 חתימה וחותמת המציע  המציעשם מלא של החותם בשם  תאריך 
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