
 קול קורא להציע הצעות למתן שירותי אופטיקה בבית הלוחם

 כללי .1
נכי צה"ל.  50,000 –"( הינו עמותה רשומה. על חבריו נמנים כ הארגוןארגון נכי צה"ל )להלן: " .1.1

בתי  תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע בערים: –הארגון מנהל ומפעיל ארבעה בתי לוחם 
 מהווים מרכזי שיקום, תרבות, ספורט וחברה לנכי צה"ל ובני משפחותיהם. הלוחם 

"( מפעיל את בית הלוחם, שנמצא במבנה המזמין)להלן: " חיפהבית הלוחם  –ארגון נכי צה"ל  .1.2
 "(.בית הלוחם)להלן: " , חיפה101דרך צרפת שברחוב 

 ר להציע הצעות למתן שירותי אופטיקה בבית הלוחם בהתאם למפורט להלן.פונה לציבו מזמיןה   .1.3
 

 מידע בדבר השירות המבוקש .2
 "(: השירותים" )להלן: , בין היתר, את השירותים הבאיםשירותי אופטיקה, אשר ייכללו .2.1

 ;בדיקות ראיה והתאמת עדשות, לרבות בדיקות ראיה הנדרשות על ידי משרד הרישוי .2.1.1
בדיקות התאמה למעוניינים בעדשות מגע, לרבות הדרכה כוללת  ייעוץ והכוונה כולל .2.1.2

 ;להרכבת עדשות מגע ולטיפול בהן
מכירת משקפי ראיה, משקפי שמש, מסגרות משקפיים, עדשות ואביזרים נלווים, במחירים  .2.1.3

 .פי המקובל בענף-הוגנים ועל
 .השירותים יוענקו לעובדי הארגון ו/או לחברי הארגון ו/או לחברי בית הלוחם .2.2

 
 תנאי סף .3

על המציע להיות בעל רישיון תקף לעסוק באופטומטריה לפי חוק העיסוק באופטומטריה,  .3.1
 ותקנותיו. 1991-תשנ"א

על המציע להיות בעלים של חנות אופטיקה העוסקת בהתאמת מוצרים מתחום האופטיקה בלבד  .3.2
שלימים להם משקפי ראיה, משקפי שמש, עדשות מגע ומוצרים נלווים או מ :ובמכירתם )דהיינו

 בלבד(.
 .14.00בשעה  29.07.21חמישי  ביום שיתקיים על המציע להשתתף בסיור מציעים .3.3

 
 אופן הגשת הצעות .4

למר יפנה לקבלת מסמכי הבקשה להציע הצעות , מתן השירותיםמציע הרואה עצמו כמתאים ל .4.1
 avitalmor@inz.org.il.מייל  באמצעות  ניסים חסין מנהל בית הלוחם חיפה

על המציע להגיש במסמך  . 14:00בשעה  05.08.21חמישי עד ליום למזמין יש להגיש את הצעות  .4.2
 כתוב מידע בדבר פעילותו וניסיונו בתחום האמור.

את ההצעה להזמנה יש להגיש במעטפה חתומה עליה יצוין באופן בולט כי היא נועדה כהצעה  .4.4
 חיפה.למתן שירותי אופטיקה בבית הלוחם 

ברחוב חיפה את המעטפה האמורה יש להכניס לתיבת ההצעות שבמשרדי הנהלת בית הלוחם  .4.5
 .-1 קומה , חיפה101דרך צרפת 

 
 תנאים כללים .5

כל האמור במודעה זו אין בו אלא פנייה לציבור להציע הצעות למתן שירותי אופטיקה בבית  .5.1
 הלוחם.

לבחור אין בפנייה זו או במענה לה כל התחייבות, הסכמה או הצהרה של הארגון ו/או המזמין  .5.2
אין הודעה זו מחייבת את הארגון זוכה. כמו כן, מי מהמציעים או לקדם הליך הקשור לבחירת ב

 רותים בבית הלוחם.   ילש יםו/או המזמין לבצע הליך או התקשרות מכל סוג הנוגע
הליך לבחירת ספק שירותים, אין המזמין מתחייב לפנות אל המציעים ככל שיקיים המזמין  .5.3

בהליך זה, כולם או חלקם, ואין המזמין מתחייב שלא לפנות אל גורמים אחרים אשר לא הגישו 
 הצעה בהליך זה. שיקול הדעת הבלעדי והמלא בעניין זה הינו של המזמין בלבד. 
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פי החלטתו, -וזאת על ,חדשה פרסם הזמנהאו ל הזמנה להציע הצעותהמזמין רשאי לבטל את ה .5.4
 ללא מתן הסברים למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו במסמכי ההזמנה, לפי שיקול דעתו  .5.5
 הבלעדי.

 

 

 פנייה למזמין .6
ת למזמין בשאלות בכתב אשר מעוניין לשאול שאלות הנוגעות להזמנה זו, רשאי לפנו, מציע .6.1

בשעה  27.07.21פנייה כאמור תעשה לא יאוחר מיום avitalmor@inz.org.il באמצעות דוא"ל: 
14.00. 

 'תשובות לפניות מציעים בכתב, ככל שיהיו, יועברו אל המציעים בכתב באמצעות דוא"ל או פקס .6.2
 שיצוין בפנייתם.

 

 

 בברכה,

 חיפהבית הלוחם  -ארגון נכי צה"ל 


