
     
 

 אגף נכסים ולוגיסטיקה

 

 ("הבקשה" –)להלן    בקשה להצעת מחיר לאספקה והתקנת גלאי נוכחות 

 
 כללי .1

 

ת מערכת ( מעוניינת לקבל הצעות לאספק"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 ואחזקתם , התקנתםקניותיחידות מיתוג ת גלאי נוכחות לחיסכון באנרגיה הכוללת 

 בבקשה.(, כמפורט "המוצרים והשירותים" "המערכת" –)להלן 
 

לדואר  שמש דודשלוח אל לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.2
 .3.03.20162עד יום shemesh_d@mac.org.il אלקטרוני 

 
מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.3

 ל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.מכבי רשאית לפצ
 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4
 

שהגישו  מציעיםלאחר קבלת הצעות ראשוניות, ובכפוף לשיקול דעתה של מכבי, ה .1.5
מכבי. הצעת  חור דינאמי מקוון שינוהל ע"ימהצעותיהם יוזמנו להשתתף בהליך ת

 בהליך הדינאמי. מציעשל אותו תוגדר כמחיר הפתיחה  מציעשל כל המחיר הראשונית 
  

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.6

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.
 

 ההצעות המיטביות.שלוש מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם  .1.7
 

 שלוש  - א חיוב, ללולהתקין במתקני מכבי מתחייב לספק מציעבמידה הצורך, ה .1.8
 .פיילוטיחידות עבור 

 
הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.9

לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 
זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 

 ות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.לרב
 

ימים מקבלת  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.10
הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

 

וכרז כזוכה, יית, ככל שידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכל .1.11
 .בפני מציעים אחרים
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 : נדרשטכני המפרט  .2

 אחרת צוין אם אלא הכרחיות דרישות הינן במפרט הדרישות כל
 

 תו תקן ישראלי יהווה יתרון. ת אישור תו בדיקה ישראלי.בעל המערכת תהיה .2.1
 .ופעל על גלי רדיו המבוסס על עיקרון "אפקט דופלר"ת המערכת .2.2
 .הכולל כרטיס אלקטרוני מיתוג ויחידתי נוכחות, גלא המערכת תכלול .2.3
ויהיה מיועד להתקנה על מעגלי התאורה  וולט 230 יוזן ממעגל חד מופעי המערכת .2.4

 .ומעגלי המיזוג יחדיו

בחיבור המערכת במספר מעגלי חשמל, המערכת תהיה עם הפרדה חשמלית פיזית לכל  .2.5
 מעגל. 

 המערכת.ולת פע לעקיפת ,מפסק עוקף ידני תבעל המערכת תהיה .2.6
 .כולל מפסק עוקף  VRFהיה "מגע יבש" נוסף לאפשרות חיבור מערכת מיזו"א במערכת י .2.7

 .בגלאי תהיה נורת חיווי ויזואלית המראה את מצב הגלאי )פועל / לא פועל( .2.8
 1הגלאי יכלול אפשרות לקביעת זמני השהיית המיתוג בעת חוסר תנועה, בטווח שבין  .2.9

 דקות. 5של דקות ובדרגות זמן  30 -דקה ל
 חודש לפחות 36לתקופה של  למערכת תהיהאחריות  .2.10
 בבל"מ. אומדן הכמויותמכפולת יוצע ציוד הנמכר בישראל בהיקפים שאינם פחותים  .2.11
 שנים לפחות למוסד ציבורי בישראל 3יוצע ציוד הנמכר משך  .2.12
 

 ושירות אחריות .3
 

נות למשך כל ש חודש לפחות 36לגלאים לתקופה של  י אחזקהושירותאחריות  3.1
 .ההתקשרות, החל מיום התקנת והפעלת המערכת

 

הזמנת שירותי תיקונים לתקלות שוטפות במערכות תבוצע ע"י מכבי באמצעות מערכת  3.2
  .המחוזי או מי מטעמוע"י מנהל האחזקה   SAP -ה

 

לופית למתקן חיתקין מערכת הספק  – הספקלתקן במעבדת מערכות אשר יהא הכרח  3.3
 .הנדון ועל חשבונו

 

 חלפים מקוריים.תיקון תקלות יהיו בשימוש עם  3.4
 

 הגשת ההזמנהימים ממועד  7 -מכבי לא יאוחר מ ויותקנו באתריהמערכות יסופקו  3.5

 .מכבימ
 

שעות ממועד קבלת הקריאה ותכלול  48ממכבי עד  שירות תמתן תגובה לכל קריא 3.6
 .ביצוע התיקון הנדרש בשלמותו

 

 .וסמך לפחות ובתוקףיהיו בעלי רישיון חשמלאי מ אנשי השירות 3.7
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 נספח א' להסכם
 

 )מהווה את נספח א' להסכם(:טופס ההצעה  .4
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .4.1
 

 .__                                                                                                    : יצרן .4.2

 
 .__                                                                                  : / דגם שם המוצר .4.3

 

 ___________________________________________ . ארץ ייצור .4.4
 

 שרות: לקוחות מרכזיים למוצר / .4.5
 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון ראיש קש

    

    

    

 
 (אין למלא בכתב יד) –ודגמים נדרשים  מחיר המוצר/ .4.6

 התקנההובלה, נסיעה ו מערכת ו/או התוספת, המערכת כולל: מחיר         
 

מחיר סה"כ 

 )₪(  ליחידה

אומדן כמות 

 שנתית )יח'( 

 יצרן דגם
 שורה אור מוצרית

קומפלט )גלאי ושתי יח'  מערכת לחיסכון   300 

 מיזוג וגלאי אחד.ותאורה ל –תוג( מי

1 

או  תאורהל -)גלאי ויח' מיתוג(  כוןלחיס רכתמע   100 

 בלבד וגלאי אחד. מיזו"א

2 

 תוספת ליח' גלאי   100 

PRESENCE  MOTION DOPPLER 

DETECTOR 

3 

 מיזוג או תאורה.מיתוג לתוספת יח'    100 

 

4 

 
 

 . __________  ימים :קנותההת ביצוע תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת .4.7
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 אחריות ושירות .4.8
 

 , לתקופה של נוסף המחיר כולל אחריות, שירות תחזוקה, ללא חיוב .4.8.1
  (שנים 3)לפחות   שנים.   __________              

 
 :והשירות עלויות שירות ותחזוקה לאחר תקופת האחריות .4.8.2

 

 הערה מטבע מחיר מחיר  פרוט אופן התחזוקה

תיקוני תקלות 

  לקוליםוק

  ש"ח  שעת נסיעה 

  ש"ח  שעת שרות

 צרף מסמךל ש"ח  חלפיםעלות 
 חלפים ועלויות

 
 

 טופס מענה טכני .4.9
 

 טופס מענה טכני

דרישת  דרישה
הכרחית/ 

 מהווה יתרון

יחסות הספק לעמידה בדרישה התי
 (, ומסמך נדרשלציין ערך כמותייש )

דרישה  תו בדיקה ישראלי תעודת

  הכרחית

 

)במקום תעודת  י תו תקן ישראליאישור
  בדיקה(

 מהווה יתרון
 

 

שנים לפחות למוסד  3ציוד הנמכר משך 
 ציבורי בישראל

דרישה 
  הכרחית

 

גלאי הנוכחות יופעל על גלי רדיו המבוסס 
 על עיקרון "אפקט דופלר"

דרישה 
 הכרחית

 

דרישה  שנים לפחות 3אחריות ושירות 
  הכרחית

 

 
 

 צעה:מסמכים שיש לצרף לה  .4.10
 

 לרבות עיקרון הפעולה של המערכת )אפקט דופלר(. מפרט מלא של המוצע 

 תו בדיקה / תו תקן. 
 או כל מידע רלבנטי אחר. , דף מוצרפרוספקטים 

 .רישיונות חשמל בתוקף לשני טכנאים לפחות 
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 הערות .4.11
 

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 
 ם אינם כוללים מע"מהמחירי  

 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 
  ימים. 90תוקף ההצעה 

 
 

 
       חברה_______________                שם המציע                                       תאריך                       

 
 

                   תחתימה וחותמ                                                                                                 


