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 מנהלה

 כללי .3

 המסוגל, לספק למכביאחד עם ספק  להתקשרנת י"( מעונימכבי" כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

 השירות כלהלן:

מעבדה המרכזית ב 1גג בניין מס' מקררי מים )צ'ילרים ( ב 3אספקה, התקנה ואחזקה של  .1.1.1

 ( ."המערכות" :)להלןברחובות  9ברחוב המדע 

 במעבדה. 1צ'ילרים ישנים מגג בניין מס'  3פירוק ופינוי של  .1.1.2

 במעבדה. 2גג בניין מס' צ'ילר בל 1גג בניין מס' ב בין צ'ילר הצרחה .1.1.3

  רזהמכשל מסמכי  נספח א' - כמפורט במפרטהכל 

 ."(השירות)להלן ביחד "

 3למכבי שמורה האופציה לרכוש שירותי אחזקה בתשלום מעבר לתקופת האחריות והשירות למשך  .1.2

 ( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה.2( זהים ; או )1תקופות בנות שנה אחת בכל פעם, בתנאים )

 ככל שתוגשנה במכרז יותר מהצעה אחת, ייערך הליך תחרותי נוסף.  .1.3

 מכבי  מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. .1.4

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

 

 הגדרות ./

המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן,  בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 13122114מספר  פומבי עם הליך תחרותי נוסף מכרז – "המכרז"

 

 נציג מכבי לצורך תכנון ופיקוח על העבודה. –"מתכנן" 

 

 "מכבי שירותי בריאות". – "המזמיןאו " "מכבי"

 

 

  למסמכי המכרז. נספח ב' -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 
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 מנהלה .1

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו 

בין השעות  ,ה'-בימים א' , מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדל, אצל גב' 14אביב, קומה -תלב 27

ש"ח   1,111של   סךבתמורה לתשלום  31.8.14 ליום ועד 21.8.14כל זאת, החל מיום . 11:11-14:11

  במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.)שלא יוחזר(, 

 

 בירורים ופניות .3.2

 :כנס ספקים .3.2.1

 9המדע , רח' במעבדה המרכזית 19:11 בשעה  2.9.14  יוםמפגש חובה למציעים יתקיים ב 

במהלך המפגש ניתן יהיה להעלות שאלות. כל שאלה שתתעורר אצל מציע  .רחובות

להלן. יובהר כי  3.2.2המפגש תתברר אך ורק בדרך הקבועה בסעיף או אחרי כלשהו לפני 

ינתן שלא על פי הדרך יבכל מקרה מכבי לא תהיה חייבת בכל חובה בשל מצג ו2או מידע ש

 להלן. 3.2.2הקבועה בסעיף  

   
    על הסף. , ומציע שלא ישתתף בו הצעתו תפסללרוכשים חובה הינו ספקיםהכנס                               

 
בשעה  4.9.14עד ליום מסמכיו ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.2

 , כאמור לעיל.ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגתאל , 12:11

, באמצעות דואר אלקטרוני: 'זכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

mandel_an@mac.org.il פנייתו. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת 

 .13-5143643בטלפון מס': 

 לא תענינה.לעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

שלחנה יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.4

 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.התשובות ממכבי

עד  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.5

 .11.9.14 ליום

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות  3.1בכתובת כאמור בסעיף  את ההצעה יש להגיש .3.3.1

מספר  עם הליך תחרותי נוסף פומבי"מכרז  אך ורקהדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם 

 " .14, תל אביב, קומה 27רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד  -לידי גב' ענת מנדל   13122114

רק לאחר קבלת התשובות  1111-1411ה בין השעות -ניתן להגיש את ההצעה  בימים א  .3.3.2

בשעה  31.1.31 ג' יוםההצעות הוא להגשת המועד האחרון . 3.2.5לשאלות כאמור בסעיף 

 הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! .00:/3

תוגש ביחד עם כל ו, ג'ח כנספעל גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב חתומה ההצעה תוגש  .3.3.3

מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף 

 , וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.בטופס ההצעה 3סעיף להצעה, כמפורט ב

. נרכשו ממכביכפי שההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז מען הסר ספק, מובהר כי ל .3.3.4

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל תכלול את  ההצעה

 הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.3.5

ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת רכזת המעטפה ע"י 

 קבלה.

הצעות לתקופה השל  ם רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשהועדת המכרזי .3.3.6

 נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.7

ר עם אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקש

האמור בעצמו, על חשבונו,  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,מכבי בהסכם

 והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו2או מי מטעמה, עקב כך.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .1

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר .4.1

 תאגיד מורשה כחוק בישראל. .4.1.1

 .1976-אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ובידו  .4.1.2

, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  2112-2113הכנסותיו  בשנים  .4.1.3
 .כל אחת מהשנים לפחותל ₪ליון  מי 2  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן

קנת הציוד ולמתן שירות המערכות בארץ שהינו מוסמך ומאושר להתמיבואן בידיו אישור  .1.3.1
היותו על יציג אישור היצרן  ,במקרה שבו היבואן הוא המציע .אחזקה לאחר ההתקנה

 נציגו המורשה .

עבודות  , למעטבעצמו, ולא ע"י קבלן משנה2אחר המערכותמסוגל לספק למכבי את  .4.1.5
 שינוע, עבודות צנרת וחשמל.

 מערכות 21 התקנתב ,(2119-2113)בין  פחותשנים ל 5 בישראל של בעל נסיון מוכח  הינו .4.1.6
 למערכותובמתן שירותי אחזקה טון קירור2ליחידה בודדת   111בתפוקה של  ,בסך הכל

 מערכות לפחות ברצף, בכל אחת מהשנים הנ"ל. 3; או לחילופין, התקנת אלו

נאיות )סיווג קבלנים לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה ב B1בעל סיווג  .4.1.7
 .1988 -מ"חתשרשומים(, ה

בהתאם לאמור ₪,  51,111של  ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך .4.1.8

 להלן. 6  בסעיף

 עמד בציון האיכות המזערי הנדרש. .4.1.9

 .כנס ספקיםהשתתף ב .4.1.11

 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך. .4.1.11

באחד יעמוד  שלאעמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  .4.2
 .הצעתו תפסל – התנאיםמ

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .4.3

נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך אישור, היתר, רשיון או כל 

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו יפרק זמן קצוב ש

 בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

מכבי לבקש מהמציעים להאריך  לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית
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 ובמקרה זה יהיה כל מציע כל אחת, )ששים( יום 61ת של עד ונוספות את תוקף הצעותיהם לתקופ

את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור  רשאי להאריך

 שלח על ידי מכבי בכתב.ית

שלח למכבי על ידי המציע יהודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, ת .5.2

ימי  /זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדלבכתב, לידי הגב' 

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. עבודה

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב .5.3

לעיל, לא  5.3 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2 ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4

 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 הגשה ערבות .1

אלף שקלים  )חמישים₪  51,111 בנקאית אוטונומית על סך כולל שלהצעה יש לצרף כתב ערבות ל .6.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלחדשים

 כי ,. הערבות תציין במפורש)עשרה( ימים ממועד הדרישה 11, אשר תשולם בתוך ("הערבות")להלן: 

 . מכבי שירותי בריאותעל שם  הוצאה לבקשת המציע והיא תהא

 61ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2

לעיל, ותהיה בתוקף  5 סעיף פי -, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת )ששים( יום

 זו. נוספתלתקופה 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות של מציע,  .6.3

כולה או חלקה, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי לסעדים 

קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי שנתנה למציע הזדמנות אחרים, לרבות ביטול 

 להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

 כפיים; ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1

 מדויק; בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא .6.3.2

 במכרז; ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .6.3.3

 תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא במכרז, הוא כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4

 הזוכה. ההתקשרות של מכבי עם ליצירת מוקדם

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4
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  ביטוחים עריכת אישור .7

"אישור עריכת עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  אישור .7.1

 על חתומה , הביטוחים(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת "הביטוחים

 .ביטוחה חברת ידי

ים בסכומי הפוליסות או שינויים מהותי שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .7.2

 הצעת תיפסל, הנדרשות מהפוליסות איזו של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרהנוספים. 

 .המציע

 אישור את לתקן מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת תהא, כאמור במקרים, לעיל האמור למרות

 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת

 של הבלעדי דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי

 .כאמור ההכרזה למועדמכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד 

 לעיל. 3ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף   שאלות .7.3

את אישור  ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יום, למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .7.4

 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, הביטוחיםעריכת 

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי מ .8.1

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

: מפורטים להלןה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .8.2

בחר יוהכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שת ,31% –; ואיכות 71% –מחיר 

 .ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

 : ציון האיכות .8.3

 ח'.כנספח צ"ב ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המ

 :ציון המחיר .8.4

 .נספח ג' –בטופס ההצעה  47 -ו 29 פי סכימת סעיפי הטבלה  ציון המחיר ייקבע על

 

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן .8.5

של היצרן ונסיון מוניטין מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות מך הנתונים שצרף להצעהס על בארץ,

-ללקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן ע וכן על סמך בדיקת המלצות קודמות עם המציע,

ימונה, פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם 

 להלן. 8.9 כאמור בסעיף 

 לעיל.  4בתנאים המוקדמים שבסעיף נתן אך ורק לגבי הצעות  שעמדו ייודגש כי הציון המשוקלל י .8.6

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  .8.7

הבאה בתור לזכייה, ובלבד רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת 

שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה 

 .11%-ביותר מ

לצורכי סעיף זה, המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו2או מחדלים 

 אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.
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רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו2או הבהרות נוספות, על פי שיקול  תהא ועדת המכרזים .8.8

דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת 

 שיקוליה.

שימונה יהא  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .8.9

יב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו2או לשירות המוצע רשאי, אך לא חי

אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה  ,על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה

 עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

מעלה  תקשרות, כלפי מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי הה .8.11

 או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

 ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  .8.11

שהיא, או  מכל סיבה  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,

 חודשים מיום תחילתו.שלושה( ) 3 י מכבי בתוךיד-ליבוטל ע

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .1

 )שבעה( ימי 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .9.1

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה

כמופיע  ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות

 .בנספח ב' למכרז

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .9.2

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .9.3

 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על

 

 ביטול המכרז .30

מציע כלשהו,  הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפילא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת  .11.1

והכל כמפורט בהסכם   השירות הסכם לאספקת  הזוכה  ידי מכבי והמציע-כל עוד לא ייחתם על

 מציע(.'נספח בההתקשרות )

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .11.2

 .כאמור לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -ית וכן תהיה מכבי רשא

 רוכשי המכרז או לכל המציעים, לפי העניין.שלח בדואר אלקטרוני לכל יהודעה על ביטול המכרז ת .11.3

רוכשי מסמכי המכרז כל מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו2או למי  .11.4

 כלפי מכבי ו2או כלפי מי מטעמה.תביעה ו2או דרישה ו2או טענה 

 

 המכרז במסמכי עיון .33

 תוצאות פרסום לאחר, 1993-, התשנ"גהמכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .11.1

תיאום  לאחר, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון, המכרז

למכבי לכיסוי העלות לשעה   ₪ 500של  סךמראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 

 הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.
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זכויותיו במסגרת  מיצוי בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .11.2

, ללא קבלת אישור מראש ןאו מקצת כולן, הרחב לציבור אלה תוצאות לפרסם אין. המכרז הליך

 ובכתב ממכבי. 

 

 המכרזבעלות על מסמכי  ./3

נם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות ימסמכי המכרז ה

במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו2או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז 

 להעביר אותם ו2או העתק מהם לידי אחר.

 

 מכות שיפוטס .31

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא  ית והבלעדיתהייחודסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב שמקום מושבו אך ורק לבית המשפט המוסמך 



 א'נספח 

 מפרט

 הדרישות הכרחית בשלב ההסכם אלא אם צוין אחרתכל 

 
 כללי .3

יחידות לקירור מים בעיבוי אויר )צ'ילרים(  )להלן "המערכות"(  ישנות  3פירוק ופינוי  .1.1
מערכות חדשות  3. במקומם יותקנו )בשלבי ביצוע כפי שתקבע מכבי( 1שמותקנות על גג בניין 

 בתפוקות זהות למערכות שפורקו. 

 בצנרת ואביזרי צנרת מים קרים.יבוצעו התאמות  .1.2

 מערכות הקיימות על שני גגות בנינים סמוכים. 2בנוסף, תבוצע הצרחה בין  .1.3

 "(השירות)להלן ביחד " 

 להלן. 2.5 בהתאם למפורט בסעיף  –לוח הזמנים  .1.4
 

 היקף העבודה ./
 

 כללי .3./

ככל לום מכסים ומיסים תשחומרי עבודה, הובלות, כח אדם לביצוע, העבודה כוללת  .2.1.1
רותים, הפעלות, ויסותים, התקנת ציוד ובדיקות אשר דרושות להשלמת י, ששיידרש

 המתקן עד להפעלה מלאה וכמפורט במפרט הטכני.
 

 : והמתכנן הכנה והגשה לאישור נציג המזמין .2.1.2

 .שרטוטי עבודה לביצוע כולל מערכים ופרטים 

 .בחירת ציוד 

  המערכת.תוכנית בדיקת והפעלת 

  והפעלה.תיקי הוראות אחזקה 

 .אספקת והתקנת ציוד מזוג אויר ומערכות נלוות 

 והמתכנן ציוד לא יותקן ללא אישור נציג המזמין. 

 מקררי המים במפעל היצרן )לכל  3יגיש לאישור דו"ח שיכלול נתוני הרצת  הזוכה
. (TEST BENCH) יעודי של היצרן יהרצה במתקן מקרר מים דו"ח נפרד(, שיערך 

 של מקררי המים לפני התקנתם באתר. סופיזאת כתנאי לאישור 

 .הנתונים הטכניים נדרשים לעמוד בדרישות שמצוינות בטבלאות הציוד של היחידות 
 

 ושרות אחריות ././
  

        כליספק שרות ואחזקה מונעת כפי שנדרש ע"י המזמין  החל מקבלת  הזוכה  .2.2.1
  מערכת2ות.

 .מלאות ושירות שנות אחריות 3נתנו ייהחדשות בלבד,  למערכות .2.2.2

       שא בכל הוצאות חלקי החילוף, חומרים ועבודה במשך תקופת האחריותיי הזוכה .2.2.3

 . והשרות           



 

 
11 

 יבצע את כל הטיפולים  זוכהשנים( ה 3) והשירות במשך תקופת האחריות .2.2.4
 מפרט הטכני.בסעיף הכפי שמופיע   לכל המערכותהנדרשים 

 

 ולהתקין במסגרת מפרט זה:פרוט כללי של העבודות אשר יש לספק  .1./
  

 פיגומים למיניהם ואמצעי שינוע. .2.3.1

 .מזמיןין שתוגדר ע"י הימנקודה בבנ הזוכהי חשמל זמניים לצורך עבודות וקו .2.3.2

 המערכות. 3אספקה והתקנה של  .2.3.3

 ובולמי הרעידות של  הציוד המותקן. םאקוסטייהספקה והתקנה של חומרים  .2.3.4

 צנרת ואביזרי צנרת כולל מכשירי מדידה. .2.3.5

  : הגנה .2.3.6

כל עבודה, ציוד או חמר יוגנו במשך כל הזמן ע"מ למנוע מכשולים, נזקים או  
שבירה. כל הציוד יכוסה ויוגן בפני זוהמה, מים וחול, ונזקים כימיים או טכניים 

מסר במצב יאת הציוד ביסודיות והמתקן י זוכהאחרים. עם השלמת העבודה ינקה ה
 וללא תוספת תשלום. זוכהאחריות הכל הנ"ל על  -זוק ימושלם ובלתי נ

 :אמצעי בטיחות  .2.3.7

יספק ויתקין על כל הציוד הנדרש אמצעי בטיחות הדרושים ע"מ לקבל אשור  זוכהה
מהרשויות העירוניות, הממשלתיות המוסמכות לקבוע את התקנות בדבר תאונות 

 עבודה.

 הפעלות וויסותים.  .2.3.8

 עבודות ופירוק מערכות.  .2.3.9

 .וסמוכים מבנים שונים 2ע"ג גגות של  ות שמותקנותקיימ מערכות 2הצרחה בין   .2.3.11

 במבנים. התחברויות למערכות לבקרת מבנה מרכזיות שקיימות  .2.3.11

      

 למזמין מערכותה מסירת   .1./
  

את כל הציוד, האינסטלציות והמתקנים לסוגיהם,  זוכהעם גמר ביצוע העבודה, יפעיל ה
 , תיקונים במידה וידרשו וכדומה. יסותיםויערוך בדיקות תקינות, 

יר לרבות כל הציוד ות מיזוג האווכשלב הרצה את מערכ זוכהלאחר מכן יפעיל ה
 כשבוע ימים.האינסטלציות והמתקנים למיניהם, במשך 

 כלהלן:במשך זמן ההפעלות יכין הקבלן דוחות 

 יר לסוגיו השונים, וכמויות האו .1

 של כל המנועים צריכת זרם )אמפר( .2

  מגיני יתרת זרםכווני  .3

 וספיקות של מים קריםטמפרטורות  .4
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יתחייבו מתוצאות  לאחר גמר ההרצה, הבדיקות והרשומים כולל כל התיקונים אשר
 המזמין. ע"י המערכת2ות עד לקבלת הבדיקות, יקבע מו

יק ת. כל CD תקליטוריכולל  עותקים 3 -ב "תיקי מתקן"להכין לקראת הבדיקה, על הקבלן 
כפי  מעודכנות ואת תוכניות המכרז,  זוכההע"י  הוכנו תוכניות היצור שיכלול: את כל 

הפעלה, תחזוקה ברמה יומית, שבועית,  :התיק הוראות . כמו כן יכלולבפועלשבוצע 
 חודשית, שנתית והוראות לאיתור תקלות. -תלת חודשית,

והמתכנן יבדקו כל  נציג המזמין, זוכהתערך בנוכחות ה אשר כל מערכת,קבלת מועד ב
וסוג שהן  האינסטלציות והציוד. במידה וימצאו בעיות ו2או ליקויים מכל מין ,המערכות

 וע"י המתכנן. זמיןהמ ו2או במידה ויהיו הסתייגויות ע"י המזמין הם ירשמו ע"י
ימים לכל  שבועיים מתחייב לעשות לתיקון הליקויים ולהסרת ההסתייגויות תוך זוכהה

רק לאחר גמר התיקונים והסרת כל ההסתייגויות  כן תערך קבלה חוזרת.היותר. לאחר מ
 .והשירות האחריותיחלו שנות  והמתכנן  זמין ע"י המ

 תחל מאותו יום בו יוסרו כל ההסתייגויות עד לאחרונה שבהן.למען הסר ספק, האחריות 
 

 

 לוח זמנים  .5./
 

 פירוק מערכות ישנות והתקנת מערכות חדשות .5.3./

 בשלבים.העבודה תבוצע  .2.5.1.1

 ) יש לוודא שבעת ביצוע השירות לא  , בסדר עוקבכל מערכת תותקן בנפרד .2.5.1.2

 .מצב בו תושבת יותר ממערכת אחת (  יהיה 

 משך שבועיים ימים ואישור ללא תקלות לבתום התקנת מערכת והפעלתה  .2.5.1.3

 הפעלתה על ידי המתכנן, תאושר התקנת המערכת הבאה אחריה.  

  ל חודשים מיום החתימה ע 3עלה על י ראשונה לאמועד אספקת המערכת ה .2.5.1.4

 ההסכם.

  זמן פירוק מערכת ישנה והתקנת מערכת חדשה לא יעלה על חודש ימים,  .2.5.1.5

 כולל שבועיים הפעלה.     

 

 הצרחה ./.5./

  על פי שיקול דעת מכבי, ללא קשר ללוח הזמנים של התקנת המערכות. .2.5.2.1

    כולל זמן ביצוע הצרחת המערכות לא יעלה על שבועיים עבור כל מערכת ) .2.5.2.2

 .ניתוק, חיבור, הפעלה ואישור(                  
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 פרט טכנימ .1
 

 עבודות פירוק ופינוי  .1.3
 9) המדע  1שמותקנות על גג מבנה מס'  מערכות 3העבודות יכללו פירוק ופינוי של  

 ,ריםקמצנרת מים  המערכות לרבות עבודות שינוע ומנוף נדרשות לרבות ניתוק רחובות ( 
 הפינוי יהיה לאתרים מורשים . .וכבלי חשמלמי רשת 

 לפירוק:  המערכות המיועדותלהלן נתוני  

 כ"א. TR151מקררי מים בעיבוי אויר תוצרת "קרייר" לתפוקה של מערכות  2 -

  כ"א. TR111מקרר מים אחד בעיבוי אויר תוצרת "קלי מוונטה" לתפוקה של מערכת  -

 

 המערכות החדשות ./.1

 

    או " YORK"  או "CARRIER" או" MTA"מתוצרת  תהיינה  המערכות .3.2.1

     "DAIKIN "נתונים כמפורט בטבלת הציוד ת ובעלו. 

 המתוכנן יתקין ויחבר לאינסטלציות השונות  ןמקומהמערכות בירכיב את  זוכהה .3.2.2
 פעולה מושלם ותקין. יווסת וימסור למזמין במצב  ,למים וחשמל, יריץ    

 מאושרת. יספק טבלאות ביצוע ובחירה מבוססים על בדיקות במעבדה זוכהה .3.2.3

 הבאות: תכלול את ההגנות והבקרות מערכתל כ .3.2.4

 .בקר לחץ המבקר את מאורר מעבה 
  אי ספיקת או הפחתת ספיקת מים קרים. 

 .טמפרטורת מי קרור נמוכה 
 .לחץ סניקה גבוה 
 .לחץ יניקה נמוך 

 .לחץ שמן נמוך 
 יתר. נפילת מתח, חסר פזה, זרם 
 .שילוב של עומס יתר תרמי ונפילת פזה   
 .מערכתכל במערכת הפיקוד של  זוכהאלו ישולבו ע"י ה2 בקרות הגנות      

  צגים ומערכת פיקוד מושלמות.  ,תכלול: לוח מכוונים מערכת כל  .3.2.5

   יוצב לוח בקרה והגנות. מערכת החשמל תותקן בלוח החשמל הכלול  מערכתכל על  .3.2.6

 .במערכת            

   מדחסים בורגיים שקטים במיוחד שיפעלו במדורג עם גז  2יותקנו  מערכתבכל    .3.2.7

 .R-134Aקירור       

 )הספר הכחול של  של המפרט הבין משרדי 15112המאייד יהיה כנדרש בסעיף  .3.2.8
 .טחון(ימשרד הב             

 )הספר הכחול של  משרדישל המפרט הבין  15113המעבה יהיה כנדרש בסעיף  .3.2.9
 .טחון(ימשרד הב              

 להפעלה עם  שמן וכד' ומוכנה  ,רוריהיחידה תהיה מצוידת ומלאה בגז ק  .3.2.11
 השלמת החיבורים.  

 חיבורי צנרת יהיו באמצעות אוגנים כך שהגישה למעבה ולמאייד תהיה   .3.2.11
 פרוק צנרת המים.בללא צורך   
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   ים לצורך נונותורכב על קפיצים מתכ כל מערכת וניקוז. אוורורתכלול פתחי  כל מערכת  .3.2.12

 זעזועים ואיזון. בלימת    

  אבג"-מפוחי פליטת החם מהמעבים יהיו מטיפוס ציריים תוצרת "זיל  .3.2.13
 סל"ד. 911 -או ש"ע מאושר שיפעלו ב  

 יהיו בהתאם להמלצות היצרן. המערכתנפחי תחזוקה סביב  .3.2.14

 רור עצמה.ייחידת הקתמך, כך שלא יהיו מאמצים על יצנרת המים ת .3.2.15

 ויבדקו  DINאו   BS ,ASMEהמאייד והמעבה יהיו בהתאם לתקנות  .3.2.16

 פעמים לחץ עבודה. 1.5או  KPA 1111בדיקה הידראולית בלחץ של   

 חליף החום יהיה מסוג תרמיל וצינורות.  .3.2.17

 ח, פיקוד ובקרה כולל מפסק ונטגרלי לכייותקן לוח חשמל א מערכתכל ב .3.2.18

 מובנה פנימי בכל  1.92 -לשיפור מקדם כופל הספק לוקבלים  ראשי     
  שומי בקרה" יבלוח יותקן בקר שיספק נתונים למערכת בקרת משנה של "י .יחידה    

 .UNIARTשמותקנות במבנה. הבקר יהיה מותאם לתכנת      

 המהנדס. תהיה בנוכחות נציג היצרן 2 כל מערכתהפעלה ראשונית של  .3.2.19

 .של היצרן ושירות  אחריותשנות  3 ויינתנ מערכתלכל  .3.2.21
 

 טבלאות ציוד .3/./.1
    

 3 / כמות 
ע"ג  1גג בניין מס'  מקום 

  הגבהה קיימת 
ע"ג  1גג בניין מס' 

 הגבהה קיימת
בטמפ' חוץ  תפוקת קרור )ט.ק.(

 C°35של 

  111 כ"א 151

תפוקת קירור )ט.ק.( בטמפ' חוץ 

 C°45של 

 כ"א 91 כ"א 136

טמ' מים קרים 
 )חוזרים2יוצאים(

C°12  2C°7  C°12  2C°7 

 R-134A R-134A גז קירור

 381 245 (GPMספיקת מים )

בורגיים פועלים  2 כמות וסוג מדחסים
 במדורג

בורגיים פועלים  2
 במדורג

 2 2 מס' מעגלים
 B d 65 (A )B d 65( A) מ'  11רמת רעש במרחק 
 6 8 מס' סוללות עיבוי

 4 4 עיבוימס' שורות סוללות 
 מיכל התפשטות פנימי )ליטר(

 מינימום
91 71 

 911 -פועלים ב 8 מס' מפוחים ציריים
 סל"ד

 911 -פועלים ב 6
 סל"ד
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 הערות:
 ח פיקוד ובקרה אינטגרלי כולל מיקרופרוססר.ויחידה תכלול לוח חשמל לככל  .1
 .מחליף החום יהיה מסוג תרמיל וצינורות בלבד   .2
  יהיו משני מהירות אלקטרוניים . למפוחי המעבה  .3
 .פנימי יםמובנ יותקנו קבלים לשיפור מקדם כופל הספקבכל יחידת קירור    .4
 רור בלבד.יהיחידה תפעל לק .5
 (.MAIN SWITCHנדרש מפסק ראשי ) .6
נדרש כרטיס תקשורת ורישום לפרוטוקול מהבקר הראשי כולל הכנות לבקרת מבנה  .7

יהיה מותאם למערכת בקרת מבנה שמותקנת  המערכתהבקר  שיותקן בלוח הפיקוד של  
 .UNIARTשומי בקרה" מותאם לעבודה עם תכנת יבמבנה מתוצרת "י

 ! 5°45בטמפ' חוץ של עד  ללא תקלותהיחידה תפעל  .8

 .R-134Aגז קירור יהיה   .9
 יגולד"."בלי -הצלעות בסוללות העיבוי יצופו באפוקסי שחור או ב .11

  

 צינורות ואביזרי צינורות .1.1

 
   הרכבת הצנרת תעשה בצורה שתבטיח פעולה ללא מכת נוזלים ומבלי שזרימת המים .3.3.1

 .צנרת לא תותקן מעל ציוד חשמלי .תגרום לרעידות או רעש                   

 .לצנרת לוךכלבכדי למנוע כניסת  תהצינורוזמנית את פתחי  תוםסלבעת ההרכבה יש  

על  הזוכהגישה ימסור  פתחיואם יש צורך ב ,תובטח גישה נוחה לכל האביזרים הדרושים  
 .למתכנןכך מראש 

 -מים מקוררים כדלהלןצנרת  .3.3.2

 

 אוגנים  תפר עובי דופן מינימלי  קוטר אינץ 

מתאים  מ"מ  
 לסקדיול

  

1/4" 

1/2" 

3/4" 

1" 

11/4" 

11/2" 

2" 

21/2" 

3" 

4" 

 
 
 

6" 

2.24 

2.77 

2.87 

3.38 

3.56 

3.68 

3.9 

5.16 

5.48 

6.00 

 
 
 

7.11 

(41) 
(41) 
(41) 
(41) 
(41) 
(41) 
(41) 
(41) 
(41) 
 
 
 
(41) 

 בלי תפר

 בלי תפר

 בלי תפר

 בלי תפר

 בלי תפר

 בלי תפר

 בלי תפר

בלי תפר 
 בלי תפר

  

 

 

 בלי תפר

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1957 16.5 B ASA ON SLIP ללחץ 

2  2IN  2LBS 151  11או שווה ערך 

ND  לפי תקןDIN  האטם מניאופרן
 מ"מ. 3בעובי 
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 קוז ושחרור אויריצנרת נ  .3.3.3

בורי הברגות. יעם תפר וח 113מגולוונים דרג ב' ת"י  תמצינורותהיה עשויה  זהניקוצנרת 
 זהניקו תצינורולכוון  1%כשאפשר אך לא פחות מ 2%יונחו בשפוע יורד    תהצינורו

עם אטימת טפלון  BSP הראשיים בהתאם לרשום בתכניות. ההברגות תהיינה לפי תקן
או פשתן אלומיניום. הקשתות וההסתעפויות יהיו עשויות אביזרים מגולוונים סטנדרטים 

 .מפלדה חשילה או ברונזה
   הקשתות תהיינה ארוכות בכל מקום שהדבר ניתן. בנקודות המתאימות יש להשאיר פקקים 

 .נורותיויות כדי לאפשר ניקוי הצוהסתעפ

קוז ראשי. בין זקף ינור נייציאות הניקוז מאגני הטפטוף של יחידת מאורר נחשון יחוברו לצ
נור פלסטי שקוף וגמיש למחצה. ינור היוצא מהיחידה יהיה צינור לבין קצה הציהניקוז בצ
 .נתנו לפרוקיקוז יייציאות הנ

רור ורור מושלמות. נקודות האווקוז ואוילהבטחת נ 124רור מינימלי של % יפוע צנרת מי קיש

 : ים כיסי אויר יבוצעו ע"יובכל המקומות הגבוהים של הצנרת ובכל המקומות המהו

 .התחברות למיכל התפשטות .3.3.3.1

 אוטומטי אויר ליטר עם שסתום שחרור  3הרכבת בקבוק בנפח מינימלי של  .3.3.3.2
נור נחושת ייחובר צ לפני השסתום יורכב ברז סגירה.  לכל שסתום 324בקוטר "

קוז גבוהה יותר בכל המקומות הנמוכים ינ עם ברז במעבר עוקף אל נקודת 328"

 .נור גןיעם מחבר לצ 324של הצנרת ולפני כל המכשירים יותקן ברז הרקה "

 

 צנרת מגולוונת  .3.3.4

 113'. התאם לתקן ישראלי צנרת מגולוונת תשמש למילוי מים, להורקה, להתפשטות וכו 
 .בורי הברגהינות ועם חוומגול )אביזר צנרת (   דרג ב' או קשתות וארמטורות

 

 מגופים ושסתומים  .3.3.5

כל האביזרים למים קרים, למים חמים ולמערכות מים קרים וחמים יהיו עבור לחץ עבודה 

 מעלות צלסיוס.  111ומותאמים לטמפ' של עד PSIG 125) אטמ' ) 8
 

 תוצרת ודגם קוטר

 רפאל . BSP הברגה יחיבורסטנדרטי עם  A סאונדרס דגם   "2.5-"1/2

מברזל יציקה עם תמסורת חלזונות וחבורים בין אוגנים, מתאים  W2 - Bשסתום פרפר דגם                             "      "8-"3

 .לטמפ' הנ"ל

   

לפרוק ללא צורך בפרוק השסתום  יש להרכיב את השסתום כך שהקו אחריו יהיה ניתן
 .או אוגן כנדרש ) מלביש (  תוספת דרסר וזאת ע"י 

נורות. האגנים לשסתומים יהאוגנים לשסתומים אלה יהיו כמפורט בטבלת האוגנים והצ   

 .DINלפי תקן  ND 11או  IN2LBS 151 ASAלפי  ON SLIP סוגאלה יהיו מ

 
 שסתומים חד כיוונים  

 111אטמ' ולטמפ' של עד  8ללחץ עבודה של  ולמים חמים יתאימו השסתומים למים קרים 
  .מעלות צלסיוס
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 תוצרת ודגם קוטר

   עם תושבת, דיסקה וקפיץ מפלב"מ, גוף מברונזה עם  S 21111 קים" דגם" "2.5-"1/2

 . BSP בורי הברגהיח   

   עם תושבת, דיסקה וקפיץ מפלב"מ גוף מברונזה עם  S 2121 קים" דגם" "3

 .בורי אוגניםיח 

 

   

 מסננים לקוי צנרת  .3.3.6

 :אור הבאיעם ברז לשטיפה נגדית, לפי הת  Yהמסננים בכל סוגי הצנרת יהיו, בצורת   

 תוצרת ודגם קוטר

נון מפלב"מ ססל   ,BSP עם גוף מיציקת ברזל עם הברגה 4113קים" דגם " "2.5-"1/2
 .                                 אינץ 122פקק שסתום בתוך 

גוף מיציקת ברזל עם אוגנים, סל סינון מפלב"מ בתוך  4123קים" דגם "  "3

 .        . 1שסתום " הפקק

גוף מצקת, חבורת אוגנים, סל סינון מפלב"מ בתוך  P - 251-רפאל" דגם "   ומעלה  "4
         . 1שסתום " -הפקק

 1סתום "שס 
    

 שסתומים לרגלי נקוז ומסננים  .3.3.7

נורות שחרור אויר יאלה המותקנים במסננים וצ (LEGS DIRTקוז )יהשסתומים לרגלי נ   
בורי יכדורי כדוגמת תוצרת ווסטר עם גוף מברונזה, כדור פלב"מ, אטמי טפלון, ח סוגיהיו מ

 .אטמ'. השסתומים יסופקו כ"א עם ידית פתיחה אורגינלית 8הברגה ועמידים בלחץ 

 

 משחררי אויר  .3.3.8

שסתומי שחרור אויר יהיו בדרך כלל ידניים מסוג כדורי כנזכר בסעיף קודם. שחרור אויר    
 .יהיה לשוקט מתאימה בחדר מכונות

 

 שסתומי איזון  .3.3.9

במקומות הנראים בתכניות יותקנו שסתומי איזון. שסתומים אלה יכוילו מראש לספיקת   
ת במעגל המווסת תהיה לא יותר מהערך הנקוב. המים הרצויה וישמרו שכמות המים העובר

שבדיה. הם יהיו  TA תוצרת גריסוויד ארה"ב או FLOW VALVESשסתומי האיזון יהיו 

מעלות צלסיוס  121( ולטמפ' PSIG 211אטמ' לפחות ) 14מותאמים ללחץ העבודה של 
מתאימים עם חבורים  ויותקן בין אוגנים מתאימים, כל שסתום יהיה מצויד בשני זקפים

 .מהירים למד ספיקה
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 חבורים ותליות  .3.3.11

 .מגומי 1216" כל חבור אוגנים יצויד באטם שעם או טבעתי כנדרש בעובי    

המרחקים  בתכניות המצויניםוון בהתאם לפרטים ית לכוניתנ התהייה גמיש הצנרתת יתלי   
  :בין תליה לתליה

 'מ 2ומטה  1נור "יצ      
 מ' 3ומעלה  1 124"      
אם יש צורך להלחים אוזן לצורך התלייה יש להניחה על אוכפים מתאימים באורך של    

 .נורינור ובהיקף של חצי ציצוני של הצישלוש פעמים קוטר ח

באופן  עופרת אדומה או טפלון ויהיו אטומים לנזילות ,תןישפבורי הברגה יעשו מצמר יח   
 .מוחלט

על ידי  ערך מאושראו שווה )ופילים של חברת יוניסרט בפרנורות יבוצעו יהצ ליתמכל  

 .מגולווניםובורגיים  מוטות התליה . (מכבי

 

 בדיקות לחץ .3.3.11

בדק המערכת בלחץ כפול מלחץ העבודה לתקופה יאת גמר ההתקנה ולפני צביעה ובידוד ת    
 .המזמיןשעות. בדיקת הלחץ תעשה בנוכחות המהנדס או  24של 

 

 פול במיםיט .3.3.12

ין עד יישטוף הקבלן את כל מערכות הצנרת בבנ ,גמר התקנת המערכת ובדיקות הלחץעם    
 .שתנוקה כליל מכל לכלוך

 .כל מסנני המים ינוקו ויורכבו מחדש 

 

 בידוד צנרת .1.1
  6לצינורות עד קוטר " 2בידוד פוליאוריטן מוקצף ולא דליק בעובי " -מחוץ למבנה  
 בין הבידוד לפח יותקן מחסום אדים. בפח לבן אטום. ףייעטכולל הבידוד  

 

 בדוד רעש ורעידות .1.5
ן לא יתקבל. על הקבלן לנקוט באמצעי ימתקן שיגרום לרעידות בחלק כלשהו של הבני 

 ין ולמנוע בכל האמצעים רעידה או רעש יזהירות ולבודד את חלקי הציוד במבנה הבנ
בלן את היסודות והתמיכות מיוחדים הנגרמים ע"י הציוד שהותקן על ידו. אי לכך יתכנן הק

 -בעבור ציודו כשמטרה זו לנגד עיניו. נוסף לכך יפקח הקבלן על מבנה יסודות ותמיכות 
בצורה שתמנע העברת רעידות למבנה. כל בולמי  הרעידות במערכת )אלא אם צוין אחרת 

 , או שווה ערך באשור היועץ. VIBRATION MOUNTINGSבתכניות ( יהיו משל חברת 
   

 מערכת הפעלה, בקרה וויסות .1.1

 כללי .3.6.1
יספק ויתקין מערכת הפעלה, בקרה וויסות מושלמת על כל אביזריה כמפורט  זוכהה

 במפרט הטכני וכמתואר בתוכניות.
ח ופיקוד כולל ווסכמות חד קווית לכ תכניותלהגיש לאשור המהנדס  זוכהעל ה

 רשימות של ציוד חשמלי וציוד בקרה.
 



 

 
18 

 ואזעקותאינדיקציות  .3.6.2

" יסמנו בלוח מצב פעולה למקרר המים ולמשאבות ונורות LEDנורות ירוקות "

 " יסמנו בלוח מצב תקלה לציודים הנ"ל.LEDאדומות "

המרכז  O.Cיבש עבור כל תקלה כולל מגע,  O.Cלספק יציאות של מגע  זוכהעל ה
פעולה את כל התקלות וכמו כן אינפורמציה )יציאה( המצביעה על מערכת הקירור ב

(RUN ( או מערכת מופסקת  )מצב(OFF כל האינפורמציה הנ"ל תרוכז בפס .
 מהדקים.

 

 פיקוד ובקרה על מקרר המים והמשאבות  .3.6.3
הפיקוד יהיה באמצעות רגש טמפ' שיותקן במים החוזרים מהמתקן הרגש יפקד דרך 

לפעולה. מדחסים יכנסו לפעולה  רק עם אות זרימה  בקר אלקטרוני על כניסת הצילר
שניות. משאבה רזרבית תכנס לפעולה באופן  31ממפסקי זרימה והשהיה של 

אוטומטי. מקרר המים יפסיק לפעול )יודמם( בשעת שריפה יחד עם מקררי המים 
הקיימת  האחרים. כל היציאות מהבקר של מקרר המים יחוברו לבקרת המבנה

טמפ' מים יציאה טמפ' מים כניסה מצב פעולת המדחסים  בקרה (  במבנה ) יישומי
 מגן קפיאה ולחצי עבודה.

 

 ציוד .3.6.4
ציוד לבקרה כגון  "יישומי בקרה" בלבד.ציוד לבקרת טמפרטורה יהיה מתוצרת 

פרסוסטט, תרמוסטט בטחון וכו' יהיו "פן" ארה"ב או יפן. הקבלן יבצע את החיבור 
ת שיקבל את האינפורמציה הנ"ל )לפי הנחיית בין פס המהדקים לבין אחד הלוחו

 ( הכבל יהיה עם גידים כמספר האינדיקציות.תכנן המ
 

 מכשירי מדידה .1.7

 

 בתכניות והנדרשים בפרק זה. המצויניםיספק וירכיב את מכשירי המדידה  זוכהה .3.7.1

 הרכבת מכשירי המדידה תעשה בהתאם להמלצות היצרנים. .3.7.2

 ברורה על גבי סקלה של כל מכשיר.הקריאות בהתאם לתכנון תסומנה בצורה  .3.7.3

   מדי חום : אנכיים ישרים או זוויתיים, סקלת המכשירים באורך  .3.7.4
 לפחות. במידה ונקודת המדידה הינה במקום גבוה יעשה שימוש  9" 

 במד חום עם קפילרה. כל מד חום יותקן בתוך כייסן מתאים מפלב"ם. .3.7.5

 C 21-111 מים חמים, C 1-51מים קרים  - תחומי מדידה יהיו : .3.7.6

  כל מד חום ישולט בשילוט מתאים וברור. מדי החום יהיו מתוצרת  .3.7.7

 או ש"ע מאושר.  "Weksler“"תעשה" או   חברת  

ניתנים לכיול ואיפוס, יורכבו עם "אומגה" מצינור פלדה ועם  4מדי לחץ יהיו בקוטר " .3.7.8
 אפק".-"מגן ברז מחט תלת דרכי. מדי הלחץ יהיו מתוצרת

 ’.אטמ 1-8למערכת מים  - תחומי מדידה יהיו .3.7.9

 .’אטמ 1-4יניקת משאבות ל     
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 מון וספר הוראות הפעלה ואחזקהיס ,שלוט .1.8
השונים כמפורט מקצועות ל בהתאםבגמר עבודות ההרכבה של המערכת יבצעו בדיקות 

 להלן:
 
 בדיקת חתכי כבלים בהתאם להספקים כמפורט בתוכניות. -חשמל       
 לתוכניות. בדיקת חיבורים בהתאם     
 בדיקת כיול הגנות לאחר הפעלה וחבור לזרם.     
 בדיקת הארקות בהתאם לחוק.     
 בדיקת לוח חשמל ע"י בודק מוסמך מטעם החברה.     
 
 בדיקת חיבורי פיקוד בהתאם לתוכניות. - פקוד   
 בדיקת כיולים כנדרש.     
 בדיקת תפקוד הגנות כנדרש.     
 

רכות שהתקין יבדוק את כל ההגנות וכיולי ציוד הבקרה להבטחת יפעיל את כל המעזוכה ה
 תקינות פעולה.

יערוך בדיקות תקינות וניסויים לדרישות המפורטות וכן ימלא את כל הנתונים  זוכהה
 הנדרשים בדוחות ההפעלה.

 
 

 ניקוי, בדיקות, ניסויים והכנסה לפעולה .1.1
 

 הפרטים הבאים: יכין תיק הוראות הפעלה ואחזקה של המערכת,  התיק יכלול את הזוכה

אור פרטי ית AS  MADE)שרטוטי המערכת ופרטי הציוד מעודכנות כמבוצע ) -
 המערכת כולל נתוני פעולתם.

  
 אור מערכת הבקרה וערכי הכיול שלה.ית -
 
 הנחיות כיול הגנות המערכת. -
 
 אור ההפעלה של המערכת.ית -
 
 תקלות אפשריות ואופן תקונן. רתיאו -
 
 הנחיות תחזוקה לפי פרקי זמן שבועי, חדשי ותלת חדשי. -
 
במערכת )ציוד קרור, ציוד בקרה,  קטלוגים של כל פרטי הציוד הסטנדרטי שהותקן -

 וכו'( תנורים , דודים ,מדחס, מאווררים
                              
 (L.Oל המנועים במערכת וכווני הגנת יתרת זרם )ריכוז נתוני צריכת זרם ש -
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 שתי מערכות קיימותהצרחה בין  .1.30
 

 .2 -ו 1על גבי גגות בניינים מס'  שמותקנות שתי מערכות קיימותהצרחה )החלפה( בין  
  כתובות המבנים :

 רחובות . 9המדע  - 1בנין       
 רחובות . 2הולצמן  - 2בנין        
 

 שמותקנתמים קרים  לסחרור אינטגרליות משאבות כולל  TR131 מערכת קיימת של 

. 1שמותקן על גג בניין  TR111 -ל במקומו של מקרר תפורק ותותקן 2על גג בניין 

כולל המשאבה לסיחרור מים  2גג בניין שיפורק יותקן מחדש ע"ג  TR111 -מקרר זה ל

 ( שתפורק ותוקן מחדש.GPM251 -קרים שקיימת )ל
את כל עבודות המנוף שנדרשות לרבות התחברויות של צנרת מים  העבודות יכללו 

כולל הזנת חשמל חדשה למשאבה קרים מי רשת והתאמות בלוחות חשמל שנדרשות 

(GPM251 שתותקן על גג בניין )2. 
לבקרת מבנה מתוצרת "יישומי קיימות למערכות  התחברותהעבודות יכללו גם 

 חשמלית.בקרה" לרבות כרטיסים ואינסטלציה 
 

 ת כמויות רשימ -תכולת העבודה  .1

 :יחשבו ככוללים בין השאר גם את ערך מערכותמחירי ה      

לא ישתנו לאור שינויים בכמויות, כל החומרים והציוד  )ובכלל זה מוצרים  מערכותמחירי ה .4.1
נכללים בה( והפחת שלהם, למעט חומרים  לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם

 .שיסופקו ע"י החברה כמפורט בנספח ז' המצורף, אם מצורףוציוד 

לשם ביצוע בהתאם לתנאי  כל החיתוכים והריתוכים ל העבודה וההתקנות הדרושות לרבותכ .4.2
אי והעזר הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו במידה ועבודות אלה וההסכם כולל עבודות הלו

 .אינן נמדדות בפריטים נפרדים

', הרכבתם, וכוזמניות  י עבודה ומכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים השימוש בציוד מכני, כל .4.3
 .רוקם וסילוקם בגמר העבודהיתחזוקתם, פ

 .'', ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעווכוכלים, מכונות  ,אחסנת החומרים .4.4

 .כל ההובלות, ההעמסות ופריקות למיניהם הכרוכות בביצוע העבודה .4.5

ומפרטי ציוד מעודכן  ומפרטי ציוד מעודכן תכניות עבודה הכנה והספקה של תכניות עבודה  .4.6
תכניות תוך כדי ביצוע העבודה, הכנת דיאגרמות, תכניות התקנה, הוראות הפעלה ואחזקה, 

 .וחלקי החילוף הדרושים רשימות הציוד על כל פרטיו 

 .הפעלה, כוון, ויסות והרצת המתקן, ומתן שירות בשנת אחריות .4.7

 .מריםחישוב כמויות ומאזן חו .4.8

הפריט, ואת  יר כוללים את כל חומרי העזר הדרושים להשלמתוהמחיר של מערכות מיזוג האו .4.9
כל עבודות הלוואי והעזר הדרושות להפעלת המתקן כמפורט. חומרים ועבודה להשלמת העבודה 
 -המתוארת באופן כללי במפרט או שאר מסמכי החוזה, ולא יוחדו להם סעיפים בכתב הכמויות 

 .ככוללים במושגים דלעיל של חומרי עזר ועבודות הלוואי והעזר רואים אותם
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  צנרת .5

קוי הצינורות ימדדו נטו כשהם מורכבים וצבועים לאורך צירים בהורדת מכונות ואבירים  
הנמדדים בנפרד. לא תשולם תוספת עבור הפסדי חיתוך פחת וכד'. קשתות, זויות, אוגנים, 

, פקקים, הסתעפויות, מעברים, שרוולי מעבר ואטימתם וכל האביזרים הנוספים פרט רקורדים
לאלה המשולמים בנפרד לפי כתב הכמויות כלולים במחיר הצנרת. התחברות צנרת חדשה 

 לצנרת קיימת כלולה במחיר הצינור החדש. 
י בטחון וכן מגופים, שסתומים, שסתומ 2.5עבור הסתעפויות, קשתות ומעברים מעל קוטר " 

 .מסננים, ישולם בנפרד בהתאם לרשימת הכמויות וספירה לאחר ההרכבה

חוזרים, מגופי בקרה, נחירים, מוני מים, מחברי -המושג אביזר כולל: מגופים, שסתומים אל 
 .התפשטות, דרסרים וכד'

 .'המושג ספח כולל: קשתות, מעברים, הסתעפויות וכד 

גמישים, מבדדי הרעידות, קונסטרוקציה, כל את החיבורים ה -מחירי הציוד כוללים  
ההתחברויות לצנרת, תעלות וכד' המתחברים אל אותו הציוד וחיבור מנועים אלא אם מופיע 

 .הפריט ברשימת הכמויות

עבור לוח חשמל ישולם סכום כולל את המבנה וכל הציוד החשמל של הלוח כפי שמתבקש  
 .מדרישות התוכניות וההתחברויות אליו

הבקרה ישולם סכום כולל למערכת אלא אם צוין אחרת. הסכום הכולל עבור המערכת עבור  
 יכלול את הציוד, רגשים, וסתים, מנועים, שסתומים וציוד העזר כמו מפסיקי גבול, מפסיקי

 .הקושר את איברי המערכת השונים וגם את החווט החשמלי 'לחץ ריליים וכו

 

    ניקוי בדיקות והכנת ספר מתקן  .1
העבודה המתוארת  דרושים לביצוע הימדדו כמכלולים )מערכת( לסה"כ העבודה והחומרים  

 ט.במפר
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 האחזקהמפרט  .7
 

במסגרת האופציות  שנות האחריות 3במשך  למערכתוטיפולים שנדרשים אחזקה שרות  
 שלאחר שנות האחריות הראשונות.

 
 כללי –השירות    .7.3

 
אנשי מקצוע וברמה מקצועית נאותה המיומנים במערכות קירור  לכלולעל צוות האחזקה 

 שיון חשמלאי מוסמך.יומיזוג אויר ובעלי ר
 

 .פעמים בשנה 6טיפולים יבוצעו 
 

 הטיפולים יבוצעו בשלוש רמות:
 פעמים בשנה יבוצע טיפול רגיל )תלת חודשי( כפי שיפורט. 4

 פעם בשנה יבוצע טיפול חצי שנתי יסודי.
 יבוצע טיפול שנתי יסודי כפי שיפורט.פעם בשנה 

 הטיפולים יבוצעו במועדים שאינם חופפים.
 

 )תלת חודשי(למערכת טיפול רגיל   ./.7

 נטרוולים שווים, כאשר לאחר כל  חמישה יפעמים בשנה בא 4טיפול מונע זה יבוצע  
 טיפולים יבוצע בנוסף טיפול יסודי כפי שיפורט להלן. לאחר ביצוע הטיפול, יוגש  
 מכבי שירותי בריאות  דו"ח מפורט בכתב. החברה תודיע מראש לנציג מכבי שירותי ל 
 בריאות  וליועץ על מועד הביקורת לצורך מעקב וכן לאפשר השתתפות נציג מכבי  
 שירותי בריאות בביקורת. 
  

 בדוק ותקן בזמן שהמדחס או המדחסים בעבודה לחצי גז ושמן: .7.2.1

 .PSI 210לחץ גז גבוה  א. 

 .PSI 65לחץ גז נמוך  ב. 

 גבוה מלחץ גז נמוך. PSI 15לחץ שמן מדחס  ג. 
 גובה שמן במדחס או מדחסים דרך מראה שמן. ד. 

 

 בדוק ותקן פרסוסטטים )מגיני לחץ( ושעונים כייל: .7.2.2

 הפסקה. PSI 210לחץ גז גבוה  א. 

 הפסקה. PSI 35כניסה  PSI 65לחץ גז נמוך  ב. 

 גבוה מלחץ  PSI 15חץ שמן מינימום יפרנציאלי לדלחץ שמן נמוך  ג. 
 יניקה באם קיים פרסוסטט לחץ שמן.  
 שעוני לחץ גז ולחץ מים. ד. 

 

 בדוק ותקן חימום אגן שמן במדחס מדחסים. .7.2.3

 בדוק ותקן רעשים חריגים במדחס בזמן עבודה. .7.2.4

 בדוק ותקן באם קיימים נזילות גז או סימני שמן במערכת מיזוג אויר. .7.2.5

 . על קיום מערכת הגז יבזה ומלאה.G.Sל בדוק ותקן במראה נוז .7.2.6
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 :בדוק ותקן באם קיימים רעשים חריגים בפעולת  .7.2.7
 מפוחי מעבה. א. 
 מדחסים. ב. 

 

 בדוק ותקן אביזרי פיקוד ומיזוג אויר: .7.2.8
 טרמוסטט חימום קירור וכייל בהתאם. א. 
 שסתומי התפשטות ודא מגע טוב של הגשש בצינור יניקה. ב. 
 ברזים חשמליים. סולונואידים ג. 
 פורקי לחץ ראש במעבי מים. ד. 
 ברז לשמירת לחץ ראש. ה. 
 ברזי שירות דחיסה ויניקה וקו נוזל. .ו

 

 בדוק ותקן צנרת מערכת קירור ומיזוג אויר חיזוקים ותפסנים: .7.2.9
 צנרת קו דחיסה + גמיש + משתיק. א. 
 צנרת קו יניקה + גמיש. ב. 
 צנרת קו נוזל. ג. 

 .קריםצנרת מים  ד.  
 

 בדוק ותקן קיום התראות בלוח החשמל על תקלות ע"י חשמלאי מוסמך: .7.2.11
 אוברלוד מנוע מדחס. .א 
 מפסק לחץ נמוך גבוה שמן. .ב 
 בדוק נוריות התראה. .ג 

 

 יכלול: למערכתהטיפול החצי שנתי    .7.1
 

 רקירומדחסים יחידות  -טיפול מונע  .7.3.1

 המדחס. ביקורת כללית, ניקיון, ביקורת כל אביזרי הגז של מערכת .7.3.1.1
         בוש במידת הצורך, בדיקת כמות הגז יהחלפת חומרי הסינון והי .7.3.1.2
 במידת הצורך. הספווה       
 כל הגנות המדחס ומערכת הפיקוד, ביקורת מחמם אגן  השמן.על ביקורת  .7.3.1.3
 ביקורת כמות השמן במדחס. .7.3.1.4
 בדיקת מערכת שמירת לחץ דחיסה. .7.3.1.5
 חיזוק ברגי המדחס. .7.3.1.6
 ים הבאים:לאחר ההפעלה ימדדו הנתונ .7.3.1.7

 לחץ יניקה ודחיסה. 
 זרם המדחס בפעולה מלאה. 
 בדיקת שמירת לחץ ראש. 
 בדיקת פורק דרגות. 

 
 מעבי אויר -טיפול מונע  .7.3.2

 ביקורת כללית, ניקוי. .7.3.2.1
 רוז ושימון במידת הצורך, בדיקת איזון  המפוחים.יהחלפת הרצועות, ג .7.3.2.2
 בדיקת רעש ומדידות. .7.3.2.3
 בדיקת פורק דרגות. .7.3.2.4
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  למערכתטיפול שנתי   .7.3.3

 :יבוצע כלהלן טיפול חצי שנתיבנוסף על  

 הסוללות.בדוק חיזוקי נחשונים ונקה בקיטור את  .7.3.3.1

 בצע ניקוי מחליפי חום מעבי מים. .7.3.3.2

 בדוק ותקן בידוד צנרת קירור. .7.3.3.3

 החלף שמן למדחס לפי הוראות היצרן, החלף מסנן מיבש למערכת גז קו נוזל. .7.3.3.4

 לת את המדחסים בצבע המרטון בצע צביעה כללית של יחידת מיזוג אויר הכול .7.3.3.5
 אפור.       

 בצע צביעה של צנרת גז קירור: .7.3.3.6

 לחץ גבוה בצבע אדום. .7.3.3.7

 לחץ נמוך בצבע כחול. .7.3.3.8

 לחץ קו נוזל בצבע ירוק כהה. .7.3.3.9

 בצע ניקוי כללי בחדר המכונות. .7.3.3.11
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 נספח ב'

 ה ס כ ם

 031/ ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות שירותימכבי  
 (71//58110)מס' מזהה  7211//אגודה עותמנית מס'  
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 ____________________________ בע"מ 

 פ. ____________________________ח. 

 מרח' _________________________________ 

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר  
 ;שנימצד 

 

 

לאספקה התקנה  13122114ו שמספר פומבי עם הליך תחרותי נוסףומכבי פרסמה מכרז   הואיל
(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף "המכרז" :)להלן  מקררי מים )צ'ילרים(  ואחזקה של

 הימנו;להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד   'כנספח א
 

 ג'כנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל
לספק את השירותים  הסכים, ובכך ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה מכרז,ל

 ובכל נספחיו; סכם זהבהתאם לתנאים המפורטים בה
 

 ;וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז והואיל
 
 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 
 
 כללי .3

על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק  ,המבוא להסכם זה .1.1
 בלתי נפרד מההסכם וייקראו ביחד עמו.

אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו2או כדי להשפיע על  .1.2
 תוכנם.

דם, אלא אם הכתוב מחייב יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3
 :פירוש אחר
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 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרזל ג'נספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2

ולפי המפורט  בפרק המנהלה 1.1סעיף כמוגדר ב - "המוצר"השירות2 .1.3.3
 בהסכם זה על נספחיו.במפרט ו

 (צ'ילרים )מקררי המים          -"מערכת2מערכות" .1.3.4

תמיכה כוללים, השירותי אחזקה שוטפת  - "שירותי אחזקה שוטפת" .1.3.5
תיקוני תיקונים, טכנית והדרכה כל ימות השנה, 

שבר )כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים מונעים 
 אספקת חלפיםלפי הוראות יצרן, עדכוני תוכנה ו

 הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין או לשם
 .השבת המערכת לתפעול תקין

ביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת איכות  - "ביקורת טכנית" .1.3.6
אשר נועדו לבדוק ולוודא כי המערכת על כל 

ה ורכיביה מתפקדת באיכות וברמת מכלולי
 הביצועים הנדרשת.

המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של המערכות   - "מועד מסירה" .1.3.7
באתרי מכבי, לשביעות רצונם של המשתמשים, 

פי המפרט שהוגדר, לאחר שקיבלו הדרכה -על
להפעלת המערכת וכפי שיאושר בכתב על ידי 

 מתכנן מיזוג אויר.

נת שתי מערכות קיימות במבנים פירוק והתק  -" "הצרחה .1.3.8
 שונים )אחת במקום השניה(. 

 
 אנשי קשר ./

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל ______ ___________ אתמכבי ממנה בזה  .2.1
 הקשור לביצוע הסכם זה.

להיות נציג הזוכה בכל הקשור ________ _________הזוכה ממנה בזה את  .2.2
 לביצוע הסכם זה.

יהיה זמין לכל פניה לשירות, נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.3
-לידרש לכך עימצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 י מכבי.יד

 

 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .1

  

המהווים כולם כי קרא ובדק בעיון את המסמכים המפורטים ברשימת הנספחים  .3.1
 יחד את החוזה, וכי תנאי החוזה והנספחים לחוזה נהירים וברורים לו.

, בכפוף להשלמת התקנת המערכותכי ידוע לו שעמידה מדויקת בלוח זמנים  .3.2
להוראות חוזה זה, הינה תנאי יסודי ועיקרי בחוזה זה, וכי אי עמידה בלוח זמנים 

 והן עקיפים. עלולה לגרום למזמין נזקים כספיים, הן ישירים

כי יש לו הידע, הניסיון והמיומנות, המשאבים הכספיים, כוח אדם, החומרים,  .3.3
, בעצמו ו2או התקנת המערכות המתקנים והציוד כדי לבנות ולהשלים את 

 באמצעות קבלנים רשומים בסיווג מתאים, בעלי ניסיון ויכולת מוכחת.
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וזה זה, הם בעלי יכולת כי העובדים מטעמו שיעסקו בביצוע ההתחייבויות עפ"י ח .3.4
 וניסיון ורמה מקצועית גבוהה כאמור.

אחראי לכל הפעולות ו2או העבודות  הזוכהנוסף לאחריותו וחבותו הוא, יהיה כי ב .3.5
אשר יבוצעו על ידי עובדיו ו2או שליחיו ו2או מי מטעמו בכל הקשור לביצוע 

 על פי חוזה זה.  הזוכההתחייבויות ה

כי לא יטען במשך מהלך ביצוע העבודות )או  כההזובלי לגרוע מהאמור, מאשר  .3.6
מכן( כל טענה בדבר חסר חמרים, ציוד, כוח אדם ויתר הפריטים הדרושים  לאחר

קשיים  כלשהם העבודות  או  כי  אין  באפשרותו  להשיגם  ו2או  לצורך ביצוע 
חמרים, או בסביבתם. במיוחד לא תישמע כל טענה כי חסר בהנובעים מהתנאים 

לאיחור כלשהו בהשלמת ביצוע העבודות כולן במועד הקבוע או בכוח אדם בציוד, 
כל טענה בגין עיכוב או מחסור  הזוכהבחוזה. מוצהר בזאת כי לא תתקבל מאת ה

בכוח אדם או מחסור אשר מקורם באירועי מלחמה חלקית או מוגבלת או 
מלחמה  אינתיפאדה או פיגועים או שביתות או השבתות, כי כל אירוע כזה, למעט

כללית  ו2או שביתה כללית ו2או כל אירוע אחר אשר על ידי החשב הכללי של משרד 
האוצר, כאירוע הדוחה מסירת עבודות למדינה כמזמין הינו אירוע צפוי וחזוי, 

מתחייב להתארגן באופן שכל אירוע כאמור לא ישפיע על קצב התקדמות   הזוכהוה
 העבודה והעמידה בלוח הזמנים.

יר כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי בידיו אישור עפ"י חוק עסקאות גופים מצה הזוכה .3.7
המעיד על ניהול פנקסי חשבונות  1976 -תשל"ו  ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, 

כי הוא נוהג לדווח  עפ"י פקודת מס הכנסה  וחוק מ.ע.מ., או פטור מניהול זה, על 
 סקאותיו למע"מ. בהתאם לחוק.לפקיד שומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על ע

מצהיר ומתחייב בזאת כי בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים  הזוכהה
ו2או בעל זיקה  הזוכה,  עד למועד חתימת הסכם זה,  לא הורשע ה1976 –התשל"ו 

כדין  אליו, ביותר משתי עבירות  עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא 
 1987 –ו2או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 –התשנ"א  והבטחת תנאים הוגנים(

ואם הורשעו ביותר משתי עבירות , הרי שחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 
מתחייב כי ידווח למזמין על כל הרשעה  הזוכההאחרונה  )להלן: "העבירות"(.  ה
 שיורשע בגין העבירות האמורות.

שירות הו המערכותק למכבי את לספ , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב .3.8
ולעמוד בכל הכמויות, ובהצעתו,  מפרטלמערכות בהתאם למפורט בהסכם זה, ב

 התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

 הזוכה מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום. .3.9

והחלפים מצהיר, כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה  זוכהה .3.11
הדרושים לשם התקנת המערכות, לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן, הכל 

 כמתחייב מהוראות הסכם זה

יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו  מורשה מטעם היבואן,הזוכה מצהיר, כי בהיותו  .3.11
להשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד למערכות, וכי 

אימים לתחזוקת המערכות וכן צוות אנשים מיומנים יש לו במכשור וכלים המת
 לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, למשך כל תקופת ההתקשרות.

הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה  .3.12
 בטוחות, בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

 

 הזוכהניהול העבודה והשגחה מטעם 

, על חשבונו, מהנדס ביצוע מנוסה  )להלן: הזוכהלצורך ביצוע העבודות, ימנה  .3.13
"מהנדס הביצוע"( ומנהל עבודה )להלן: "מנהל העבודה"( המנוסים בעבודות מסוג 
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נשוא  חוזה זה. מנהל העבודה ומהנדס הביצוע יהיו נוכחים באתר  הפרויקט במשך 
מהנדס הביצוע טעונים אישורו כל תקופת ביצוע העבודות. מינוי מנהל העבודה ו

, אשר יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו, או לבטלו בכל זמן המזמיןהמוקדם של 
שהוא, מבלי  לתת נימוקים לכך. כל ההוראות או הביאורים  שינתנו למנהל  

  לזוכה.דינם כדין ההוראות שניתנו  המזמיןהעבודה ו2או למהנדס הביצוע  על ידי 

 אתר ההתקנה.ראי לניקיון מנהל העבודה יהיה אח .3.14

 קבלני משנה וקבלנים אחרים 

הן התקנת המערכות ישמש על פי הסכם זה כ"קבלן ראשי אחראי" וכמבצע  הזוכה .3.15
מטעם המזמין, ומתחייב למלא אחרי  עבור עובדיו והן עבור עובדים וקבלנים אחרים

בעבודה כל החובות  וההתחייבויות המוטלות עפ"י כל דין לרבות בפקודת הבטיחות 
)להלן:  "הפקודה"( ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות   1971 -)נוסח חדש( התש"ל
)להלן:   "התקנות"( ולמלא אחר קביעת כל חיקוק,  1988  –בניה(,  התשמ"ח 

 פסיקה או דין בנושא בטיחות, כפי שיהיו  מעת לעת.

מזמין לאפשר לכל אדם או גוף אחר שה הזוכה, יהא חייב המזמיןלפי הוראות  .3.16
יתקשר אתם וכן לעובדיהם, לבצע עבודות כלשהן במבנה או בסמוך אליו ולתאם 

ולשלב את עבודתם  בלוחות הזמנים המאושרים, לדאוג לניקיון בבניין ועל פי 
לכל עובד מטעם המזמין . כן  הזוכההצורך להסביר את תוכניות העבודה של 

ש, בשירותים לתאם פעולה אתם ולאפשר להם את השימו הזוכהמתחייב 
דעות בדבר השימוש בשירותים -ידיו; במקרה של  חילוקי-ובמתקנים שהותקנו על

. כן הזוכהוקביעתו תהיה סופית ותחייב את  המזמין, יקבע הזוכהובמתקנים של 
לשמש "קבלן ראשי אחראי" לצורך הפקודה  וכן לצורך הוראת כל  הזוכהמתחייב 

 פים אלו.דין שעניינה בטיחות בעבודה בנוגע  לגו

זכאי למסור את ביצועה של עבודה  הזוכהמבלי לפגוע באמור בסעיף הקודם, יהא  .3.17
מתוך העבודות הקשורות  )שינוע, מנוף, ריתוך, צנרת, חשמל( מסוימת כל שהיא

 משנה, בתנאי מפורש כי:-במבנה והכלולות בחוזה, לקבלן

 .המזמיןכל קבלן משנה יהא טעון תחילה אישורו של  .3.17.1

משנה לא תפטור ולא תשחרר -לקבלן הזוכהודה כל שהיא ע"י מסירתה של עב .3.17.2
יישאר  הזוכהמאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו עפ"י החוזה   הזוכה את

אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים שנעשו ע"י 
עצמו או  הזוכההמשנה, או על ידי מי מטעמו ויהא דינם כאילו נעשו ע"י -קבלן

 ידיו.-לנגרמו ע

לא ימסור בקבלנות משנה את ביצוע העבודות בשלמותן. כמו כן לא  הזוכה .3.17.3
את ביצוע חלק כלשהו מהעבודות לקבלן משנה כלשהו אלא  הזוכה  ימסור

 להוראת סעיף זה. בהתאם

 
 אספקת המערכות  .1

 (."אתר מכבי")להלן: מגהלאב להמערכות הזוכה יספק את  .4.1

הזמנה כפי שתמסור מכבי לזוכה בהמערכות לאתר מכבי, הזוכה יספק את  .4.2
מתחייב לספק, להרכיב, להתקין, להוביל, הזוכה  בכתב2פקס2הזמנה ממוחשבת.

לחבר כל מערכת לכל מקורות האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתה התקינה ולמסור 
 אותה למכבי במצב פעולה מקובל ותקין.

סידורים הזוכה יעביר למכבי, מיד לאחר חתימת ההסכם, את כל הדרישות וה .4.3
הנוגעים להצבת המערכות באתרי מכבי, לרבות דרישות לאספקת חשמל, תוכנות 
ופרטים טכניים הדרושים לקישור המערכות למערכות המחשוב במכבי, סידורים 
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פיזיים הנוגעים להצבת המערכת וכו'. באחריותה של מכבי לבצע את הסידורים 
 והדרישות הנ"ל ועל חשבונה.

( חודשים ממועד חתימת 3שלושה )מכבי לא יאוחר מהמערכות יסופקו לידי  .4.4
 .ההסכם

( SERVICE MANUALבנוסף, יספק הזוכה עותק נוסף של ספר שירות טכני מלא ) .4.5
 למנהל אחזקה באתר מכבי.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה 
 יסודית של ההסכם.

 
 ותמיכה מקצועית הדרכה .5

זוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכות ולהשגיח על פעולתן ה .5.1
התקינה בשימוש במערכות, בהפעלתן ובתחזוקתן ברמת המפעיל, לפי הנחיות 
היצרן. ההדרכה תנתן בכל אתר מכבי בה תוצב המערכת מיד לאחר התקנתה 

 ותמשך עד אשר יוטמע השימוש במערכת, לשביעות רצון מנהל האתר.

זוכה יספק עם כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן  .5.2
 וכן תמצית הוראות אחזקה בעברית.   

הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המערכות ובשיטות העבודה בהן  .5.3
 למשתמשי המערכות, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.

 
 מערכות קה לוחזתשירות תקופת בדק, תיקונים ו .1

יהיה אחראי, על חשבונו, לתיקון כל פגם, קלקול או ליקוי בעבודות שמקורם  הזוכה .6.1
בשימוש בחומרים ו2או ציוד מאיכות ירודה או שימוש בלתי נאות בחומרים ו2או 

שתחילתן במועד  שלוש שנים.ציוד, בביצוע לקוי ו2או רשלני של העבודות למשך 
 לידי המזמין. המערכותמסירת 

( שנים לכל מערכת. תקופת 3) שלוש של  ושירות תחייב לתקופת אחריותמהזוכה  .6.2
או "תקופת  "תקופת האחריות"תחל ממועד המסירה )להלן:  והשירות האחריות

(. הזוכה יהיה אחראי שכל מערכת שתסופק על ידו תהיה האחריות והשירות"
ו2או תקינה על כל רכיביה ואביזריה ותפעל בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה 

 מגבלה כלשהן.

יהיה אחראי לפעולתו התקינה של כל מערכת, על זוכה במהלך תקופת האחריות ה .6.3
, שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, יעוץ ללא תשלום נוסףכל רכיביה, ויספק, 

 והדרכה למשתמשים. 

שירות התחזוקה ינתן באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה, תיקונים, תיקוני  .6.4
)כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן, אספקת חלפים שבר 

הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין או לשם השבתה לתפעול תקין, ביקורות 
טכניות ועדכוני תוכנה למערכת, והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. 

  .ביצוע התחזוקה השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם

ערבי בימי ו' וו 17:11עד  17:11קה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות וחזתשירותי ה .6.5
  .13:11עד  18:11חג בין השעות 

יענו באותו יום  14:11: קריאות שתתקבלנה עד השעה זמני תגובה לקריאות שירות
  שעות ממועד קבלת הקריאה אצל הזוכה.  4עבודה ובתוך 
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ולא  , תיענה תמיד באותו יום העבודההשבתת מערכתבמקרים של  קריאת שירות
, ותטופל , גם אם תגיע סמוך לסוף יום העבודהשעות מקבלת הקריאה 3 -יאוחר מ

 .עד לסיום התקלה

שירות ותחזוקה שאינם דחופים ושירותי תחזוקה מונעת יינתנו בשעות בהן אתרי  .6.6
  מנהל אחזקה באתר מכבי. מכבי  אינם פעילים  ובעיקר בימי ו', בתיאום עם

)ארבעים ושמונה( שעות מעת  48הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום  .6.7
 קריאת השירות, למעט שבתות וחגי ישראל.

אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת ממוחשב הזוכה ינהל ספר רישום מעקב  .6.8
 פי דרישת מכבי. -מהמערכות ויציג אותו למכבי בכל עת על

פי המלצת היצרן, -להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף עלהזוכה מתחייב  .6.9
ככל הדרוש לתיקון ולתחזוקת המערכות, לרבות תוכנות דרושות, וזאת לתקופה של 
שבע שנים לפחות ממועד המסירה של כל מערכת וכל עוד המערכות בשימוש מכבי. 

 רכות.כמו כן, מתחייב הזוכה להעסיק לפחות שני אנשי שירות לתחזוקת המע

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה 
 יסודית של ההסכם.

 דרישות בטיחות:  .7

 

 לרבות מנהל      יחל בעבודתו אך ורק לאחר שבוצע תיאום עם הגורם שהזמינו ממכבי  הזוכה  7.1
  אותרו לאחר שוהאחזקה של המעבדה המרכזית ו2או ממונה הבטיחות של המעבדה המרכזית        
   בטיחותיים בנושאים הדרכה , קיבל הסיכונים הקונקרטיים לעבודה הספציפית שתבוצע                
 כי מאשר הוא הוב ,הבטיחות על הממונה בפני הצהרה על וחתם ,וסביבתה לעבודה הנוגעים                
 על פיה .  לפעול ומתחייב אותה הבין  ,לעיל כמפורט בטיחות הדרכת קיבל                

 
 ייתן מענה במסגרת עבודתו לכל סיכון שאותר . הזוכה  7.2

 
ידאג לכל , מערכותה  והתקנת יהיה מצויד בכל המכשירים והציוד הנדרשים לטיפול הזוכה  7.3         

אמצעי פירוק , הרמה , העברה, ציוד עבודה  בגובה,   הכלים הנחוצים לביצוע העבודה כולל
 הובלה, והרכבה. 

 
 במצב עבודה בטוח. כל הכלים יהיו בעלי תו תקן , מאיכות מעולה ומחומר בריא ויוחזקו 7.4

 
  ונים להם הםאישי המתאים לכל סוגי העבודה ולסיכעובדים יהיו מצוידים בציוד מגן ה  7.5 

 חשופים במהלך עבודתם.         
 

 הבטיחות הרלוונטיים,    יהיה אחראי על ביצוע העבודה בהתאם לכל חוקי ותקנות הזוכה   7.6     
 לשמור על בטיחות העובדים ואזור העבודה . לרבות עבודה בגובה וכל תקנה שנועדה              

 
 אבוקה , בהלחמת      וכות בהשחזה , ריתוך , בחיתוךעבודות הכר -עבודה חמה   7.7        

 יהיה אחראי להציב  הזוכהציוד היוצר ניצוצות.   עבודה עם להבה פתוחה או עםאבוקה או                  
 בתכולה    מטפים לכיבוי אש מהגודל והסוג המתאימים )לפחות מטף אחד  באתר העבודה                 
 ק"ג  ( וצופה אש ובהתאם לנוהל עבודה חמה במתקני מכבי שירותי בריאות . ביצוע  3של                 
 עבודה חמה מחייב תיאום ואישור מוקדם.                

 
 )כולל תקרה ( חיבורי חשמל ,  ידאג ,לא להשאיר , בכל מקומות העבודה 2 תיקון  הזוכה   7.8     

 סגורים, או לא מחוברים למקומם ויביאם למצב שלא   אות חשמל , חיווט , כשהם לאקופס              
 יהווה מפגע  בטיחותי, לעובדי המתקן2 מבקריו, או כל עובד אחר.              

 
 הזוכה אחראי על מילוי כל דרישות ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת      7.9

 ועובדי קבלני משנה.  כלפי כל עובדיו 1999תשנ"ט עובדים( ה          
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 הזוכה אחראי גם להבאת תוכנו של מדריך זה לידיעת כל עובדיו ועובדי קבלני המשנה      7.11

 העובדים עבורו ו2או מטעמו ולוודא קיום הוראותיו.  

 

  ליות יעמדו בתקנים ויהיו הזוכה אחראי להבטיח שכל הציוד החשמלי וכל ההתקנות החשמ   7.11
 דרישות חוק החשמל. עפ"י 

 
)עבודה במתקן חי  2118עבודה במתקן חשמלי חי או בקרבתו תעשה בהתאם לתקנות החשמל    7.12

 או בקרבתו(,  ליד חלקים חשמליים "חיים" ובאזורים מסוכנים יוצבו שלטי אזהרה. 
 
 חישמול: יש  יש חובה של הגנה על כבלי מאריך ופתילי זינה בפני   -שימוש בכבלים מאריכים   7.13

 דלף.-להשתמש בכבל מאריך תקין ותקני )ללא פגמים( הכולל מגן לזרם  
 

עבודות חשמל תבוצענה רק על ידי חשמלאי בעל הסמכה ורישיון בתוקף ומתאים לעבודה  7.14
   אותה הוא מבצע.

 

  ינעל ויתויג.בדיקתו, ינותק המעגל מרשת החשמל,  במהלך עבודה על מעגל חשמלי או     7.15
 
ההתקנות החשמליות תעמודנה בדרישות חוק החשמל. כולל שמירת מרחקים בין כבלי כל  7.16

 חשמל תקשורת וצנרת מים.
 

 עובדי הזוכה לא ישתמשו בציוד וכלים של מכבי.      7.17
 
 כלים חשמליים ייבדקו לפני השימוש בהם. אין להשתמש בכלים פגומים. על הזוכה מוטלת      7.18

 טיח שהכלים נמצאים במצב בטוח ונבדקים אחת לשנה ע"י    האחריות הבלעדית להב           
 חשמלאי  מוסמך ושהשימוש בהם נעשה באורח בטיחותי.           

 
 ציוד וכלים חשמליים ניידים חייבים להיות עם בידוד כפול.   7.19

 

על הזוכה לוודא ולספק לעובדיו את כל העזרים המכניים לשם הרמה והובלה של משאות כבדים  7.21
שציוד ומכשור זה תקין ותקני ונבדק ע"י בודק מתקני הרמה מוסמך בתדירות הנדרשת  ולוודא

בחוק ולהציג אישורים אלו במידת הצורך טרם תחילת העבודה לנציגי המעבדה המרכזית . כמו 
 כן ידאג לקבלת האישורים המתאימים, על פי כל דין, לסגירת כביש2מעבר לצורך פעולת הנפה.

 

שיוצגו בפניה כל המסמכים הקשורים לעניין הבטיחות בעבודה מכבי רשאית לבקש  7.21
 הציוד שבהם משתמשים עובדי הזוכה בחצרות מכבי.  ותקינות

 

להנחיות   על הזוכה לדאוג לשמירת הוראות הבטיחות, בהתאם להוראות כל דין בהתאם 7.22
יו ימלאו וכן לוודא שעובד  הבטיחות2 בריאות פנימיות של המעבדה ובהתאם להוראות הסכם זה.

 .אחר הוראות אלו בקפידה

 

מטרים,  2העולה על   כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק 7.23
תתבצע אך ורק ע"י עובד שהוסמך והודרך ע"י מדריך מוסמך ובידיו אישור המעיד על כך בהתאם 

 .דגשים לעבודה בגובה(לתקנות עבודה בגובה, את האישור יש להעביר למנהל האחזקה )רצ"ב 

 

 דגשים לעבודה בגובה  7.24

מצהיר כי הוא ו2או עובדיו ו2או כל המועסקים מטעמו הוכשרו והם מוסמכים  הזוכה 7.24.1
ומסוגלים לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה בתנאי העבודה הקיימים וכפי שיהיו 

דה בעת ביצועה, לרבות בעבודה בגובה כפי המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה )עבו
 ועפ"י כל דין.  2117 -בגובה(, התשס"ז



 

 
32 

 
מתחייב לוודא בטרם ביצוע עבודה כלשהי, כי כל עובד שיבצע עבודה בגובה  הזוכה 7.24.2

באתר ו2או בדרכי הגישה אליו, יעמוד בכל התנאים הנדרשים בתקנות כאמור בסעיף 
לעיל ובכלל זה, העובד יהא בגיר, יעבור בטרם ביצוע העבודות הדרכה, יהא במצב  5.21

 הזוכהט בתקנות הנ"ל וכן מתחייב כמפור שאינו מסכן אותו או את העובדים עימו
להעביר למזמין בטרם ביצוע העבודה תעודה ו2או אסמכתא הנדרשת עפ"י התקנות 
הנ"ל ועפ"י כל דין מטעם גורם מוסמך, ביחס לכל עובד ואשר לפיה, העובד הוכשר 

 והוסמך לבצע העבודה בגובה.
 

 הנפת ציוד : 7.25

על החברה לפעול בהתאם תקנות הבטיחות במידה ותידרש עבודה הכרוכה בהנפה או הרמת ציוד 
ולתאם מראש את   1992 –בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים( , התשנ"ג 

  העבודה עם ממונה הבטיחות המחוזי ו2או נציג מכבי .
 

 ת מכבי יובוהתחיי .8

מכבי מתחייבת להפעיל את המערכות בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות עובדים  .8.1
 המיומנים לכך. 

למערכות לצורך גישה מוסדרת ומבוקרתמכבי תאפשר לזוכה, בתיאום מראש,  .8.2
 בדיקתן, טיפול בהן ותחזוקתן.

 
 התמורה ותנאי תשלום .1

ף פי מכפלת התערי-מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .9.1
ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ -ליחידה בכמות היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על

או חשבונית ; ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק -כדין, שתשולם על
, ובמקרה אם הספק מאושר לעבוד על בסיס מזומן לפי החוק והתקנות עסקה 

 "(.התמורהמה  )להלן: "לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס בהתאכאמור, 

, ההוצאות, מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים .9.2
האספקת המערכות ומתן הכרוכים  המיסים )לרבות מס קניה(, ההיטלים והאגרות

 והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה. השירות

ובו פירוט כל הסכומים המגיעים  הספק יגיש למכבי חשבון חודשי, -הגשת החשבון  .9.3
 לו. הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים.

מכבי תבדוק חשבון זה והדו"ח המצורף אליו, ולאחר בדיקתם יהוו החשבון והדו"ח 
 אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

טעויות, אי היה ויתגלו בחשבון )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, 
דיוקים ו2או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 
הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו2או שיגיע לזוכה בכל עת, 

 ממכבי.

 ללא הצמדה. - הצמדה  .9.4

  תנאי תשלום .9.5

 ייבוצע בתנאבטופס ההצעה, בטבלאות ש 47-ו 29בשורות המוגדר התשלום  .9.5.1
יום( ממועד  66יום )תום חודש + )שישים ושישה(  66תשלום של שוטף + 

ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-הפעילות, על
 מערכת ע"י מכביבתום כל שלב )קבלת , חלקים שווים 4-התשלום יחולק ל

 .(וכולל תהליך ההצרחה
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להלן, התמורה בגין  16.2כמפורט בסעיף  ככל שמכבי תממש את האופציה .9.5.2
 שנת התחזוקה תשולם בשני תשלומים שווים בתחילת כל חציון.

אם  מתום חודש הפעילות. ימים )עשרה( 11-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .9.5.3
 תוגש לאחר מועד זה, אזי התשלום יידחה בהתאמה.

 
 אחריות .30

פי דין לכל נזק ו2או -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .11.1
אובדן ו2או פגיעה ו2או הפסד, לגוף ו2או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, 

שייגרמו למכבי ו2או למי מטעמה ו2או למבוטחיה ו2או לצד שלישי כלשהו, עקב ו2או 
 זה.  כמפורט ומוגדר בהסכם השירות אספקתבקשר עם 

הזוכה מתחייב לפצות ו2או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל  .11.2
נזק ו2או הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד 

מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו2או מי מטעמו 
דין, ובכפוף לפסק דין חלוט, למתן הודעה פי כל -פי הסכם זה או על-ו2או בשמו, על

מיידית לזוכה בדבר כל דרישה2תביעה בגין האמור לעיל ולמתן אפשרות לזוכה 
 להתגונן בעצמו מפני דרישה2תביעה כאמור.

כדי הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .11.3
יהיה , ולא להסכםהתאם ב יוותוילצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייב
מכבי לפצות את לשפות ו2או  ומחובתבעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו2או על-אחראי לו על שהואבגין כל נזק ו2או מי מטעמה 

מכל  להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא .11.4
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -בצירוף הצמדה וריבית עללזוכה,  הסכום שיגיע ממנ

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  לגבותם  תרשאי תהא

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות,  .11.5
פי ההסכם. -הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

החוק למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב ה למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכ
שהותקנו תקנות וה הצווים ואחר כל 1995-)נוסח משולב(, התשנ"הלביטוח לאומי 

ו כל עובדישהזוכה, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן  ,, ובעיקרעל פיו
במתן ועובדיהם שיועסקו  וו2או קבלני המשנה של ו2או שליחיו ו2או משמשיו

יהיו בכל  ,או זמני , לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקריותיםהשיר
 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות עת ובמשך כל תקופת 

אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .11.6
מאחריות את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר פי כל דין, -ו2או עללפי ההסכם הזוכה 

בביטוחי הזוכה, כלשהי בגין נזק2אובדן2הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 
 כהגדרתם להלן.

 ביטוח  .33

זה ו2או על פי דין, ממועד תחילת  הסכםעל פי  הזוכה2או מהתחייבות ומבלי לגרוע מאחריות  .11.1
לערוך ולקיים על  הזוכההמוקדם, מתחייב  לפי, השירותים מתן תחילת ממועד אוהסכם זה 

 המפורטים הביטוחים את, בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, וחשבונ
 אישור)להלן: " ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה להסכם המצורףב"אישור עריכת ביטוחים" 

2או ו" הזוכה ביטוחי)להלן: "הביטוחים המפורטים להלן  את וכן"( הזוכה ביטוחי עריכת
אחריות  ביטוחולעניין  ההסכםפי -על ההתקשרותמשך כל תקופת ל"( וזאת הביטוחים"

 מקצועית וביטוח חבות המוצר עד לתום תקופת ההתיישנות על פי דין. 

 בכלי השימוש עקב גופנית פגיעה בגין הדין פי על כנדרש חובה ביטוח יערוךזוכה ה .11.1.1
 או בשימושו ו2או מי מטעמו. זוכהה שבבעלות רכב
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 אם ובין מקיף בביטוח יבוטח אם)בין  העניין לפי.מ.ה, צ2או ו יףמק רכב ביטוח .11.1.2
( ₪ 1,111,111 של אחריות בגבול רכוש' ג צד וכן עצמי נזק הכיסוי יכלול.מ.ה., בצ
ו2או מי מטעמו במסגרת מתן  זוכהה בשימוש2או ו בבעלות אשר הרכב כלי לכל

רשאי שלא לערוך  זוכהה כי בזאת מוסכם, לעיל האמור אף על. זוכהשרותי ה
 11.14הביטוח לנזק עצמי )בלבד(, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 להלן.

לעיל, יכלול סעיף מפורש לפיו מוותר המבטח  11.1.2העצמי המפורט בסעיף  הביטוח .11.1.3
ובלבד שהויתור לא יחול לטובת  הו2או הבאים מטעמ מכביעל זכות התחלוף כלפי 
 אדם שגרם לנזק בזדון.

בגין  מי מטעמהו2או  מכבי, יורחב לשפות את 11.1.2צד שלישי המפורט בסעיף  ביטוח .11.1.4
 וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.  זוכהאחריותם למעשי או מחדלי ה

לעיל כולל גם  11.1.2 – 11.1.1במפורש, כי המונח "כלי רכב" בסעיפים  מוסכם .11.1.5
מנופים, מלגזות, טרקטורים, גוררים ונגררים וכן כלים, מכשירים וציוד ממונע 

 כלשהו.

תחילת  ממועד, לא יאוחר למכבילהמציא  הזוכה, מתחייב מכביללא צורך בכל דרישה מצד  .11.2
, הזוכההמוקדם, את אישור עריכת ביטוחי  לפיהסכם זה או ממועד תחילת מתן השירות, 

מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת  הזוכהכדין על ידי המבטח. כשהוא חתום 
כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן  הזוכהביטוחי 

על פי הסכם זה ו2או על פי  הזוכההשירות על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויות 
 כל דין. 

, אישור מכבילהפקיד בידי  הזוכה, מתחייב הזוכהביטוחי מועד תום תקופת מלא יאוחר  .11.3
 תקופת כל למשך וכךנוספת  ביטוח תקופתבגין הארכת תוקפו ל הזוכה יעריכת ביטוח
 לתום עד המוצר חבות וביטוח מקצועית אחריות ביטוח ולעניין ההסכם פי על ההתקשרות

 .דין פי על ההתיישנות תקופת

הנזכרים בהסכם זה, באישור עריכת  הזוכה ביטוחימתחייב למלא אחר כל תנאי  הזוכה .11.4
מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי  והוא, הזוכהוכל תנאי פוליסות ביטוחי  הזוכהביטוחי 

תחודשנה מעת לעת,  הזוכההביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי 
, מקצועית אחריות ביטוח ולגבי ההתקשרותכל תקופת לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך 

 כדי בו שיש מעשה כל לעשות ולא, ההתיישנות תקופת לתום ועד ההתקשרות תקופת לכל
 . הביטוחים תוקף את להפקיע2או ו לצמצם

2או לגרוע בצורה וכדי לצמצם  הזוכהבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  .11.5
בעריכת הביטוחים  יהיה, ולא זה להסכם2או אחריותו בהתאם ו יוותויכל שהיא מהתחייב

ו2או מי מטעמה בגין כל נזק  מכביו2או לפצות את  לשפות ומחובת הזוכהכדי לשחרר את 
 אחראי לו על פי הסכם זה.  שהוא

לעריכת ביטוחים לרבות  הזוכההתחייבויות  את, לבדוק חייבת לא אך, תתהא רשאי מכבי .11.6
מתחייב לבצע  הזוכהוכאמור לעיל,  הזוכהשיומצא על ידי  הזוכה ייטוחב עריכתאת אישור 
הביטוחים  אתעל מנת להתאים  ו2או התאמה ו2או הרחבה שיידרשו2או תיקון וכל שינוי 

 .זה הסכם פי על ונושא האישור להתחייבויותי

יל לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לע מכבימצהיר ומתחייב, כי זכויות  הזוכה .11.7
נושא  הביטוחיםכל חובה ו2או כל אחריות שהיא לגבי  ה2או מי מטעמו מכביאינן מטילות על 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע הזוכה יביטוח עריכתאישור 
עריכת שינויים  נדרשזה, וזאת בין אם  הסכםעל פי  הזוכהמכל חובה שהיא המוטלת על 

 בדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.נכמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם 

 מכבייכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי  הזוכהביטוחי  .11.8
2או ו מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי עבורה2או ו
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יחול בהן שינוי לרעה אלא אם  ולאן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא תבוטלנה . כמו כעבורה
 יום מראש. 31לפחות  מכבימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי ית

מיחידי  יחידהמוטלות על  החובותלב של  בתוםיכללו סעיף לפיו אי קיום  הזוכה ביטוחי .11.9
געו בזכויותיה של מכבי ו2או תנאי מתנאי הפוליסות לא יפ שללב  בתום2או הפרה והמבוטח 

 .הזוכהביטוחי  פוליסותשיפוי על פי  לקבלתמטעמה  מי

 מכבי תהא, ןאו בחלק ןזה בכללות הסכםפי  על, הביטוחיות יותיובהתחייבו הזוכה עמדלא  .11.11
 וועל חשבונ הזוכהשל  מו, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקות, אך לא חייבתזכאי

 לכל סעד אחר.  מכבישל  הכל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכות וו2או לשלם במקומ

, מכל סכום שיגיע בכללותו זה הסכם לפי זכאית היא להםלנכות סכומים  תרשאי תהא מכבי .11.11
לגבותם  תרשאי תהאבצירוף הצמדה וריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן  הזוכהל הממנ
 בכל דרך אחרת.  הזוכהמ

הינה  הזוכהת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי בזאת, כי קביע מוסכם .11.12
לפי הסכם  חבותושאינה פוטרת אותו ממלוא  הזוכהבבחינת דרישת מינימום המוטלת על 

מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו2או דרישה כלפי מכבי  הזוכהזה. 
2או כל טענה אחרת בנושא גובה ו2או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו

 ו2או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

, יהא רשאי הזוכה, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו2או נוספים לביטוחי הזוכה סבר .11.13
על פי שיקול דעתו לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו2או נוספים אלה. כל  הזוכה

ר, יורחב לשפות את מכבי ו2או מי מטעמה בגין אחריותה ביטוח נוסף ו2או משלים כאמו
בכפוף לסעיף אחריות צולבת )לעניין ביטוחי חבויות( והביטוח  הזוכהלמעשה ו2או מחדל של 

על זכות תחלוף כלפי מכבי ו2או מי מטעמה  הזוכהיכלול סעיף לרבות בדבר ויתור מבטח 
 )לעניין ביטוחי הרכוש(.ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון 

כל טענה ו2או דרישה ו2או תביעה כנגד מכבי ו2או מי מטעמה,  ומצהיר כי לא תהיה ל הזוכה .11.14
 הזוכה ידיו2או רכוש שיובא על  וו2או באחריות הזוכהבגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלות 

בקשר ו2או  וו2או למי מטעמ הזוכהו2או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל למכבי וו2או מי מטעמ
ביטוח רכוש ו2או אובדן תוצאתי ובין אם  הזוכה ךבמסגרת מתן השירותים וזאת בין אם ער

מכל אחריות לנזק כאמור למעט לגבי אדם  הו2או מי מטעמ מכביא פוטר את ולאו, וכי ה
מתחייב כי  הזוכהביטוחים כאמור בסעיף זה  הזוכהערוך ישגרם לנזק בזדון. במקרה בו 

ו2או מי  מכביו סעיף מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי הביטוחים יכלל
   ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  המטעמ

 מתחייב, דין פי על או2ו זה הסכם פי על הזוכה התחייבויות או2ו מאחריות לגרוע מבלי .11.15
 נשוא, השירותים מתן עם בקשר או2ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי, הזוכה
 יתחייבו המשנה קבלני לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי יהא הוא, זה הסכם
 ואופי העניין לפי, חלקם או2ו זה בהסכם המפורטים הביטוחים את ולקיים לערוך

 עם התקשרותם תקופת כל למשך וזאת, זה בהסכם כמפורט תנאיהם כל על, ההתקשרות
 את לכלול הזוכה רשאי, לחלופין. זה בהסכם המוגדר פי על יותר מאוחרת לתקופה או הזוכה
 עריכת באישור כמפורט ידו על הנערכים הביטוחים במסגרת המבוטח בשם המשנה קבלני
 אחריות או2ו מהתחייבויות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין, ספק הסר למען. הזוכה ביטוחי
 .דין פי על2או ו ההסכם פי על הזוכה

 בפוליסות הנקובות העצמיות וההשתתפויות הפרמיות לתשלום אחראי יהא לבדו הזוכה .11.16
 . הזוכהביטוחי 

"ח בש הנקוב לערך להתאימם היועץ על, בדולרים הינם הביטוח וסכומי היה כי, מובהר .11.17
 .הביטוח עריכת חידוש ביום הידוע לשער בהתאם

 יהיו לא, מקצועית אחריות ביטוח למעט, הזוכהבזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  מוסכם .11.18
 .לו מקביל נוסח כל או כביט הידוע מהנוסח נחותים
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 רישיונות והיתרים ./3

 מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו2אוהזוכה 
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה -ההיתרים ו2או הרשיונות הדרושים על

לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על מתחייב 
 .תקשרותחשבונו הוא, במשך כל תקופת הה

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 
 מועסקי הזוכה .31

לכל  לצורך מתן השירות ייחשבוהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו  .13.1
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או יולא  ,צורך כעובדיו או שלוחיו

בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי 
 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין  .13.2
 ו2או הסכם החלים עליו.

במתן השירות דיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו הזוכה אחראי כלפי עוב .13.3
ו2או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת 

 מתן השירות או בכל פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, -מתן השירות עלעצמאי בביצוע  זוכהכי הוא משמש כ ,כן מצהיר הזוכה .13.4
פי ההסכם למכבי ו2או למנהל ו2או לנציגיה ו2או למי -ניתנת עלוכי כל זכות ש

שהתמנה על ידם ו2או בשמם ו2או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן 
השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה 

לא יהיו והם  ,לזוכה ו2או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי
זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או 

הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות 
 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-על

בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא  כי ייתן את השירות בשמו ,הזוכה מתחייב .13.5
זוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של יתפרש כמסמיך את ה

 נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

מבלי לגרוע מכל זכות ו2או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו2או לשפות  .13.6
ידי רשות מוסמכת, כי -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו2או הוצאה ש את מכבי

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.המצב המשפטי ו2או 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה 
 יסודית של ההסכם.

 
 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .31

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו2או להביא לידיעת כל אדם, כל  .14.1
ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או ידיעה בקשר עם ביצוע 

, לפני תקשרותבמהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת הה
 תחילתה או לאחר סיומה.

 118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .14.2
 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז
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2או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר כל פרסום בקשר להסכם זה ו .14.3
 שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .14.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן  .14.4.1
ה ביחס לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוני
הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע 
פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות 

 (."המידע"פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -הזוכה על

למנוע כל פרסום ו2או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא  .14.4.2
אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם אם קיבל 

 לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה  .14.4.3
למידע אך ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי 

הזוכה, נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 
פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת -להתחייבויותיו ע

סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות 
הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם 

 ידי מכבי(. -לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

כלפי מכבי למילוי  מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי
 ידי עובדיו ו2או הפועלים מטעמו או עבורו.-האמור על

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .14.4.4

מידע שהיה בידי הזוכה ו2או בידי עובדיו ו2או נותני השירות  .14.4.4.1
מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות 

 לשמירת סודיות;

עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  מידע שנתקבל מצד ג' באופן .14.4.4.2
 לשמירת סודיות;

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות  .14.4.4.3
 לסודיות של הזוכה.

פי צו מרשות שיפוטית -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .14.4.4.4
מוסמכת, ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו 

 כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.
לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי  כי ידוע .14.4.5

 הזוכה לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר  .14.4.6
קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים 

ליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא שלישיים לשמור ע
לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת 

התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע הינו 
 חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע  .14.4.7
ציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן לסנק

הוא צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך 
ותקנותיו, חוק זכויות  1981-לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף., וכל דין 1996-החולה, התשנ"ו



 

 
38 

לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה
 יסודית של ההסכם.

 
 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .35

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי  .15.1
כמפורט בנספח "ערבות צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית ערבות בנקאית 

 )מאה אלף₪  111,111 בסך של , ("ערבות הביצוע"ביצוע" המצורף להסכם זה )להלן: 
)מאה  121שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום   שקלים חדשים(,

 .התקשרותיום לאחר תום תקופת הועשרים( 

 ופת ההתקשרותכאמור לעיל, הסתיימה תקהביצוע מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות  .15.2
מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי 2 אספקת המוצר2ים או הסתיים מתן השירות 

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -פי ההסכם -נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על
לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ה או לדרוש הארכה נוספת שלהביצוע 

תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות  ,ורוהזוכה סיים לפצות את מכבי כאמ ההתקשרות
 .הביצוע

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .15.3
, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה הביצוע את ערבות

 משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.שא ומתן לערכאות, לבוררות, למ

, יהא הזוכה חלק מהםאו הביצוע בי בזכותה לגבות את כספי ערבות השתמשה מכ .15.4
לסכום שהיה לפני הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע חייב לחדש את ערבות 
מימשה )שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי  7הגבייה האמורה, תוך 

 .מתוכהאו כל סכום הביצוע את ערבות 

כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה הביצוע אין בגובה ערבות  .15.5
 פי ההסכם.-על

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .15.6

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  
 יסודית של ההסכם.

 
 הפרת הסכם .31

 .פי כל דין או ההסכם-רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, עלמכבי  .16.1

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה   .16.2
יסול עסקים באופן חאו מי מטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו2או 

 יום. 31אחר, והליכים אלו לא בוטלו תוך 

 –ת ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית הפר הזוכה א .16.3

 לבטל את ההסכם לאלתר; או .16.3.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו2או  .16.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה  3ההתחייבות תוך 

ו2או  נגרמולמלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו2או אי מכביייגרמו לש
 

הזוכה למכבי לעיל, ישלם  16.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  .16.4
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו2או שייגרמו  111,111פיצויים מוסכמים בסך 

למכבי כתוצאה מההפרה ו2או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח 
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נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל 
 סעד או תרופה אחרים ו2או נוספים על פי כל דין.

הפר הזוכה את ההסכם לעיל ו2או  16.3.2בסעיף לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור  .16.5
הפרה שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו2או לקיים את 

ההוראה ו2או את ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו2או לא מילא אחרי 
לשביעות רצונה ובתוך המועד  ,ההוראות ו2או ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי מכבי

קיומו, -דה, תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אישנדרש על י
ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים -וזאת על

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו2או שיגרמו למכבי כתוצאה ש"ח  111,111 מוסכמים בסך
אין  ם אלה.מההפרה ו2או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקי

באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה 
 אחרים ו2או נוספים על פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של  .16.6
הנזק אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו2או הפרתו היסודית של ההסכם, 

 יל, וכי הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.כמפורט לע

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס  .16.7
 לתקפו במועד שתקבע מכבי בהודעה.

 
 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .37

 :)להלןמערכות ושירות בגינם  3, לרכישת 2114-2115לשנים ההתקשרות היא  .17.1
  .ו2או "תקופת ההתקשרות"( "ההסכם"תקופת 

בתשלום מעבר לתקופת האחריות אחזקה י שירות לרכושלמכבי שמורה האופציה  .17.2
-ו 29סעיפים בנות שנה אחת בכל פעם בתמורה כמפורט בתקופות  3והשירות למשך 

והכל מיטיבים, בתיאום עם הזוכה, בתנאים או  טופס ההצעה נספח ג'; טבלאות ב 47
 (."תקופות האופציה")להלן:  ההסכםותנאי  וראותה יתרתוך שמירה על כל 

 הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  17.2-ו 17.1אף האמור בסעיפים  על .17.3
 דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים2מוצרים לשירותים ביחס או כולו, זה

)מאה  181 לפחות בכתב לזוכה כך על שהודיעה ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי
 .מראש יום( ושמונים

 כלפי תביעה2או ו דרישה2או ו עילה2או ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה
 .ההסכם סיום עם בקשר מכבי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית  .17.4
לסיים ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי באמצעות הודעה בכתב לזוכה, וזאת 

 שלזוכה תהא טענה ו2או דרישה כלשהי בקשר לכך:מבלי 

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .17.4.1

אם הוגשה כנגד הזוכה ו2או על ידו בקשת פירוק ו2או אם ניתן כנגדו צו פירוק  .17.4.2
, לרבות כונס נכסים הזוכה2או צו להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי ו

 ימים;  61 בתוך בוטלו לא כאמור , והליכיםזמני

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו2או הפכה ללא  .17.4.3
 נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים  .17.5
ם בשל , לרבות סיומו המיידי של ההסכ1971-)תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -פי הוראות ההסכם או על-הפרתו היסודית על
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 איסור הסבת ההסכם .38

פי -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .18.1
 ההסכם או את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות  .18.2
 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .18.3

פי הסכם זה ו2או -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו2או להעביר את זכויותיה על .18.4
 שמכבי2או חלקן, לכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו2או חברת סמך של מכבי ו

 1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -עניין" בו כהגדרתו של "בעל-הינה "בעל
 ובלבד שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר  .18.5
 כלשהו.

כם, אשר הפרתו מהווה הפרה סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהס
 יסודית של ההסכם.

 

 קיזוז זכות .31

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב  .19.1
עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת,  כספי שהזוכה

 ממכבי. מכל סכום שיגיע לזוכה

ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה  .19.2
לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו2או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז  אם

 שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו2או שיגיע לספק ממכבי. הסכומים

 
 ויתור בכתב .0/

 בכתב.אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא  .21.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא  .21.2
 תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .21.3
 משך.כויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בה

 
 סמכות שיפוט .3/

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -אביב-בתללהסכם ו2או למכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 כתובות הצדדים ומתן הודעות .//

 ם.כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכ

פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך -כל ההודעות על
 שעות מעת שליחתן.)עשרים(  24תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעהיש 

 

 הזוכהעריכת ביטוחי  אישור

 

 _________ תאריך

 לכבוד

 שירותי בריאות ו2או חברות בנות ו2או חברות קשורות  מכבי

 אביב תל,  27 המרד' רח

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: " 

 

 ביטוחים עריכת אישור: הנדון

 

 "מבע_____________                                    שם על להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו כי, בזאת מאשרים הננו
"(, ההסכםלבין מכבי )להלן: " הזוכה"(, בין היתר, בקשר עם הסכם שנערך בין הזוכה)להלן: "

מערכות קירור )צ'ילרים(, לרבות פירוק המערכות הישנות והתאמת הצנרת  3אספקת והתקנת ל
, הצרחה ) החלפה בין שתי מערכות קיימות ( , לאביזרי צנרת לשם התקנת המערכות החדשות

 וכןשירותי תחזוקה ולרבות במפורש הנפת ציוד, עבודת ריתוך, חיבור לתשתיות הקיימות 
 המתחילה לתקופה וזאת"(, השירותים)להלן: " בהסכם כמפורט מכבי עבור נלווים שירותים

  "(.הביטוח תקופת_____ )להלן: " ביום______ומסתיימת  ביום
כלפי המועסקים על ידו ו2או מטעמו, על פי  הזוכההמבטח את חבות  - מעבידים חבות ביטוח

, בגין 1981 -"ם התש)נוסח חדש( ו2או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים,  הנזיקיןפקודת 
מוות ו2או נזק גוף ו2או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה ו2או מחלה תוך כדי ו2או עקב מתן 

ש"ח )עשרים מיליון שקלים חדשים( לנפגע, למקרה  21,111,111ם, בגבול אחריות של  השירותי
ובסה"כ לכל תקופת הביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות 

ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח  פתיונותבגובה ובעומק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, 
שפות את מכבי ו2או הבאים מטעמה במידה ותחשב למעבידה של מי מעובדי כאמור הורחב ל

 .הזוכה
, הזוכהביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות  - שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .1

2או ו אדם כל של לרכושו2או ו לגופו שייגרמו נזק2או ו אובדן2או ו פגיעה כל בגין, דין פי על
 בגבול השירותים מתן במסגרת2או ו עם בקשר מטעמה מי2או ו למכבי לרבות, כלשהו גוף

שקלים חדשים( לאירוע ובסה"כ לתקופת  מיליוןעשרה ש"ח ) 11,111,111 של אחריות
הביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, בהלה, התפוצצות, 

במאכל ובמשקה, מתקנים בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק 
סניטריים פגומים, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, וכן 
תביעות מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח כאמור הורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה 

ו2או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו  הזוכהלמעשי ו2או מחדלי 
חשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ייחשב כרכוש יי

צד ג' ולעניין רכוש מכבי ו2או עובדיה ו2או מי מטעמה לא תחול כל הגבלה בדבר רכוש 
ו2או רכוש שפועלים  הזוכההנמצא בחזקתו ו2או בפיקוחו ו2או בשליטתו ו2או בהשגחתו של 

 בו. 

על פי דין בשל מעשה ו2או מחדל  הזוכהשל  חבותוהמבטח את  "מקצועית"אחריות  ביטוח .2
וכל הפועלים מטעמו בגבולות אחריות בסך  הזוכהמקצועי ו2או הפרת חובה מקצועית של 

מיליון שקלים חדשים( למקרה ולתקופת הביטוח. הפוליסה  ארבעהש"ח ) 4,111,111של 
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)ובכל מקרה לא יאוחר ממועד כוללת תאריך רטרואקטיבי החל מ ______________ 
תחילת ביצוע הפעילות(. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש, מוסכם, כי 

חודשים נוספים מהמועד בו  12בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 
פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה 

תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך 
במהלך תקופת הביטוח ובלבד שלא נערך ביטוח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור 
בסעיף זה. בפוליסה יבוטלו חריג ו2או מגבלה בדבר הנושאים הבאים: תכנון ופיקוח, אובדן 

עה בפרטיות, נזק פיסי לגוף או רכוש, עיכוב ו2או איחור השימוש, הפרת חובת סודיות, פגי
בביצוע השירותים, הספקת מוצרים, אי יושר עובדים ומנהלים ו2או חריגה מסמכות. 

ו2או מי  הזוכההביטוח כאמור הורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו2או מחדלי 
טוח כאילו נערך בנפרד עבור מטעמו, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הבי

 כל אחד מיחידי המבוטח. 

עפ"י דין בגין נזק גוף ו2או רכוש, לרבות  הזוכהכיסוי אחריותו של   - "מוצר"חבות  ביטוח .3
ו2או הבאים  הזוכהנזק גרר, בקשר עם ו2או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י 

מיליון שקלים חדשים(  שמונה₪ ) 8,111,111"( בגבול אחריות של המוצריםמטעמו )להלן: "
לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה 

ו2או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו  הזוכהלמעשי ו2או מחדלי 
בקשר עם ו2או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח 
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע 
ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה". בביטוח המפורט 

בקשר עם  הזוכהלעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות 
זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני השירותים שבנדון, גם אם פעילות 

___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי 
חודשים נוספים מהמועד בו  6בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

הודעה פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר 
במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה 

 במהלך תקופת הביטוח. 

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  הזוכה .4
 המפורטות לעיל. 

"י ע הנערך ביטוח לכל קודמים אלו ביטוחים כי במפורש מצוין לעיל המפורטים בביטוחים .5
 . עבורה2או ו מכבי ביטוחי שיתוף בדבר טענה2או ו דרישה כל על מוותרים אנו וכי מכבי

מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו2או לא יחול בהם שינוי לרעה מכל סיבה  אנו .6
יום  31שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

 מראש. 

 המוטלות החובות של לב בתום קיום אי לעיל המפורטים בביטוחים כי בזאת מאשרים הננו .7
 תפגע לא הפוליסות מתנאי תנאי של לב בתום הפרה2או ו המבוטח מיחידי אחד על

 .שיפוי לקבלת מטעמה מי2או ו מכבי של בזכויותיה

, מקצועית אחריות לביטוח פוליסה למעט, הזוכהבזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  מוסכם .8
 .לו מקביל נוסח כל או כביט הידוע מהנוסח נחותים יהיו לא

 .זה באישור האמור ידי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף

 רב,  בכבוד

 

             ____________________                                                 ________________ 
 שם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת המבטח               
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד
 

 תאריך:_____________

 
 נומיתונוסח ערבות בנקאית אוט

 
 לכבוד

 227299מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות
 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.
 ערבות מס' ___________הנדון: 

 
כשהוא  ,("סכום הערבות" :)להלן₪  111,111הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

( "החייב" :)להלן מאת____________צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם 
 . מקררי מים )צ'ילרים(  לאספקה התקנה ואחזקה של (13122114)מכח מכרז מס'  בקשר עם הסכם

 
 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על 
ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי 

 שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.
כי  ,("המדד החדש" :אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן

____ נקודות  :היינו, המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______
(  אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית "המדד היסודי" :)להלן

 (."סכום הערבות המוגדל" :המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן
רר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי למניעת ספק, אם יתב

 בסכום הערבות.
 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב,  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 
כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה 

ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה תשלום מהחייב, 
 על סכום הערבות המוגדל.

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 
 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  
 בכבוד רב,

 
 __________שם הבנק:

 __________הסניף: שם



 ג'נספח 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
  3102/031מס'   פומבי עם הליך תחרותי נוסף  טופס הצעה למכרזהנדון: 

 
 

 התאגיד המציע: ________________________________
 

 ______________________________________מערכת2השירות המוצע: השם 
 
 

 _______________________  דגם: ______תוצרת:_____________________
 

 הערות: _______________________________________________________
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .3

מצהירים ומתחייבים  אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________,
 כדלקמן:
 

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות,  
 ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.

 
 אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. 1.1



חודשים מיום  3 -)ולא יאוחר מ _____  חודשים  תוךאנו מצהירים כי המערכות תסופקנה  1.2
החתימה על ההסכם(.

 
חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  1.3

בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם 
 ההתקשרות המצורף כלשונו.

 
 ידוע לנו, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. 1.4

 
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.5

 י.ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכב

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.6

)תשעים( ימים מהמועד האחרון  91לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

  סכם.הה

 
הננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים  1.7

 במכרז.

 
 . לא כולל מע"מהמחירים בהצעה נקובים בש"ח.   1.8
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 :להלן הצעתנו ./
 חובה למלא הצעות לכל הפריטים המופיעים בטבלה:

 
 מרכיבי המחיר 3./
מחיר  כמות יחידה תאור סעיף

 יחידה
 הכלסך 

יחידות לקירור מים  3של  לאתרים מורשים פירוק ופינוי  1
 -יחידות ל 2בעיבוי אויר )צילרים( שמותקנים על גג המבנה. 

TR151 כ"א מתוצרת "קרייר" ויחידה אחת ל- TR111 
מתוצרת "קלימוונטה" לרבות עבודות מנוף שנדרשות כולל 

 ניתוקן מצנרת מים קרים מי רשת וחשמל 

   1 קומפ'

אספקה והתקנה של יחידה לקירור מים )צילר( בעיבוי אויר  2

" או CARRIER" או "MTAמושלמת מתוצרת "

"YORK "" אוDAIKIN " לתפוקת קירור שלTR111 
כולל ציפוי "בלייגולד" לצלעות בכל סוללות העיבוי לוח 

ח פיקוד ובקרה כולל בקר שישדר וחשמל אינטגרלי לכ
י רעידות קפיציים למערכת בקרה שקיימת במבנה בולמ

עבודות מנוף  2" לשקיעה של "MASONמתוצרת "
שנדרשות כולל התחברויות לצנרת מים קרים חשמל ומי 

. ) החיבור למערכת בקרת רשת וכל הנדרש במפרט הטכני 
המבנה של יישומי בקרה באחריות הזוכה ותיכלל במחיר 

 . סעיף זה (

   1 קומפ'

מים )צילר( בעיבוי אספקה והתקנה של יחידה לקירור  3

" או CARRIER" או "MTAאויר מושלמת מתוצרת "

"YORK ""DAIKIN " לתפוקת קירור שלTR151  כולל
ציפוי "בלייגולד" לצלעות בכל סוללות העיבוי לוח חשמל 

ח פיקוד ובקרה כולל בקר שישדר למערכת ואינטגרלי לכ
בקרה שקיימת במבנה בולמי רעידות קפיציים מתוצרת 

"MASONעבודות מנוף שנדרשות כולל  2שקיעה של "" ל
התחברויות לצנרת מים קרים חשמל ומי רשת וכל הנדרש 

) החיבור למערכת בקרת המבנה של יישומי במפרט הטכני 
 .  בקרה באחריות הזוכה ותיכלל במחיר סעיף זה (

   2 קומפ'

כולל מתלים תמיכות  4" בקוטר "41צנרת שחורה "סקדיול  4
 וחיזוקים 

   11 מטר

כולל מתלים תמיכות  6" בקוטר "41צנרת שחורה "סקדיול  5
 וחיזוקים 

   15 מטר

" 41ספחי צנרת )קשתות2הסתעפויות( מוכנים "סקדיול  6
 4בקוטר "

   4 יח'

" 41ספחי צנרת )קשתות2הסתעפויות( מוכנים "סקדיול  7
 6בקוטר "

   8 יח'

   2 יח' 4מחבר גמיש דו גלי בקוטר " 8
   4 יח' 6גמיש דו גלי בקוטר "מחבר  9
   1 יח' כולל ברז לשטיפה נגדית  4מסנן מים בקוטר " 11
   2 יח' כולל ברז לשטיפה נגדית  6מסנן מים בקוטר " 11
   1 יח' 4שסתום אל חוזר בקוטר " 12
   2 יח' 6שסתום אל חוזר בקוטר " 13
   2 יח' 4ברז ניתוק "פרפר" בקוטר " 14
   4 יח' 6"פרפר" בקוטר " ברז ניתוק 15
   1 יח' 4" בקוטר "T+Aברז ניתוק וויסות " 16

   2 יח' 6" בקוטר "T+Aברז ניתוק וויסות " 17
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מד לחץ להתקנה בצנרת מים קרים כולל כיסן ומופה  18
 מתוברגת 

   4 יח'

תרמומטר להתקנה בצנרת מים קרים כולל כיסן ומופה  19
 מתוברגת 

   4 יח'

   3 קומפ' ( להתקנה בצנרת מים קרים כולל חיווט S.Fספיקה ).מד  21

לצנרת מים  2בידוד טרמי מפוליאוריתן לא דליק בעובי " 21
 כולל מחסום אדים וציפוי פח לבן  4קרים בקוטר "

   11 מטר

לצנרת מים  2לא דליק בעובי " בידוד טרמי מפוליאוריתן 22
 כולל מחסום אדים וציפוי פח לבן  6קרים בקוטר "

   15 מטר

לספחי צנרת  2בידוד טרמי מפוליאוריתן לא דליק בעובי " 23
 4מים קרים )קשתות2הסתעפויות( בקוטר "

   4 יח'

לספחי צנרת  2לא דליק בעובי " בידוד טרמי מפוליאוריתן 24
 6מים קרים )קשתות2הסתעפויות( בקוטר "

   8 יח'

שמותקנים מחוץ  4בידוד טרמי לאביזרי צנרת בקוטר " 25
 למבנה 

   6 יח'

שמותקנים מחוץ  6בידוד טרמי לאביזרי צנרת בקוטר " 26
 למבנה 

   12 יח'

ניקוי בדיקות ניסויים והכנסה לפעולה של כל המערכות  27
למים קרים שמותקנות על הגג לרבות פיקוד בקרה 

 וויסותים נדרשים 

   1 קומפ'

הוראות הפעלה שילוט ותחזוקה לרבות תיקי מתקן  28
 ממוחשבים ודיסקים 

   1 קומפ' 

        מערכות 1סה"כ פרק  החלפת  1/
 
 

  מערכותשתי הצרחה בין  /./
 

מחיר  כמות יחידה תאור סעיף
 יחידה

 סך הכל

מקררי מים בעיבוי אויר שקיימים על  2הצרחה מושלמת בין  31

 TR131 -(. מקרר ל2ומבנה מס'  1גגות המבנים )מבנה מס' 
כולל משאבות  2תוצרת "דייקין" שמותקן על גג בניין מס' 

 TR111 -יפורק ויותקן במקומו של מקרר ל אינטגרליות
. מקרר זה 1תוצרת "קלי מוונטה" שמותקן על גג בניין מס' 

תוצרת "קלי מוונטה" יותקן במקומו של מקרר  TR111 -ל

 2שמותקן על גג בניין מס'  TR131 -מים תוצרת "דייקין" ל

 (GPM251) -כולל פירוק והתקנה מחדש של המשאבה ל
ת כל עבודות המנוף הנדרשות לרבות אהעבודה תכלול גם 

ניתוקים והתחברויות לצנרת מים קרים צנרת מי רשת 
ותכלול גם התחברויות למערכת בקרת מבנה וחשמל 

שקיימת מתוצרת "יישומי בקרה" לרבות כרטיסי תקשורת 
 ואינסטלציה חשמלית

   1 קומפ'

מקררי המים עקב ההספק  2-התאמות בהזנות חשמל ל 31
המבנים לרבות  2-לוחות החשמל ב 2-ב הנצרך השונה

וכולל אינסטלציה חשמלית בין החלפת רכיבים בלוחות 

( שתועבר לגג GPM251למשאבה ) 2הלוח שעל גג בניין מס' 
 2בניין מס' 

   1 קומפ'

כולל מתלים תמיכות  4" בקוטר "41צנרת שחורה "סקדיול  32
 וחיזוקים 

   31 מטר
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" 41)קשתות2הסתעפויות( מוכנים "סקדיול ספחי צנרת  33
 4בקוטר "

   12 יח'

   4 יח' 4מחבר גמיש דו גלי בקוטר " 34
   2 יח' כולל ברז לשטיפה נגדית  4מסנן מים בקוטר " 35
   2 יח' 4שסתום אל חוזר בקוטר " 36
   4 יח'  4ברז ניתוק "פרפר" בקוטר " 37
   2 יח' 4" בקוטר "T+Aברז ניתוק2וויסות " 38

מד לחץ להתקנה בצנרת מים קרים כולל כיסן ומופה  39
 מתוברגת

   4 יח'

תרמומטר להתקנה בצנרת מים קרים כולל כיסן ומופה  41
 מתוברגת 

   4 יח'

   2 קומפ' ( להתקנה בצנרת מים קרים כולל חיווט S.Fמד ספיקה ). 41

לצנרת מים  2לא דליק בעובי " בידוד טרמי מפוליאוריתן 42
 כולל מחסום אדים וציפוי פח לבן  4קרים בקוטר "

   31 מטר

לספחי צנרת  2בידוד טרמי מפוליאוריתן לא דליק בעובי " 43
 כולל מחסום אדים וציפוי פח לבן 4מים קרים בקוטר "

   12 מטר

שמותקנים מחוץ  4בידוד טרמי לאביזרי צנרת בקוטר " 44
 למבנה 

   12 יח'

ניקוי בדיקות ניסויים והכנסה לפעולה של המערכות לרבות  45
 פיקוד ובקרה וויסותים נדרשים 

   1 קומפ'

הוראות הפעלה שילוט ותחזוקה לרבות תיקי מתקן  46
 ממוחשבים ודיסקים 

   1 קומפ'

  מערכות  /סה"כ הצרחה בין  17
 
 

 לא כוללים מע"מ. -בש"ח  –כל המחירים 
 

 שנות האחריות. 3בטבלה לעיל כוללים  שרות אחזקה וטיפולים שנדרשים למערכת במשך כל המחירים 

 
  שירות אחזקה למערכותשנת עלות  2.3

 .בציון המחיר לשקלוללא  –  ___________ ש"ח: )החל מהשנה הרביעית ועד השנה השישית כולל(

 
  
        

 
 

 

 
 

 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:
 
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .1

 שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב

 אישור התאגדות. 

  את אישור עורך דין 2 רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט
מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3אישור זה יישא תאריך של עד  לכל דבר ועניין.

 .אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית 

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות
 .1976-תשלום חובות מס(, התשל"וו

  אישור מיבואן המערכות בארץ שהינו מוסמך ומאושר להתקנת הציוד ולמתן שירות
במקרה שבו היבואן הוא המציע יציג אישור היצרן על  היותו  אחזקה לאחר ההתקנה.

 נציגו המורשה .

  סיווג  אישור בדברB1 סיווג רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  לפי תקנות(
 .1988-מ"חשקבלנים רשומים(, הת

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

  כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  -טופס פרטי המציע 

 נספח ה' למכרז. – כתב ערבות הגשה 

  נספח ו' למסמכי המכרז. -תצהיר עשוי בפני עורך דין 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח הטיוט. 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 

 

 

 
 

 ____________________ חתימה:  ____________________ השם המלא:
 
 

 ____________________חותמת:  ________________________ תפקיד:
 
 
 

 

 



 ד'נספח 

 טופס פרטי המציע

 
  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
  פרטי המציע .3
 

 :שם
 
 

 עוסק מורשה:מספר 

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל 2 ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  

2.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  ./
 

 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .1
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 
 
 

ג. שמות אנשי השירות הטכני, המועסקים ע"י המציע, והעוסקים בתחזוקת המערכת המוצעת ותמיכה 
 מקצועית:

 
 

______________________________               ______________________________ 
 

______________________________                 _____________________________ 
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 ניסיון קודם ולקוחות  .1
 

 מספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת:
 

 האחרונות: בחמש השניםמספר מערכות מהדגמים המוצעים במכרז, שנמכרו ע"י המציע 
 

 האחרונות: בחמש השניםמספר כולל של מערכות פעילות כנ"ל, שנמכרו על ידי המציע 
 
 
 
 :ומעלה טון קירור 300של למערכות  031/-001/פירוט התקנות בין השנים  .5
 

כמות  סוג מערכת וטון קירור שנה
 שהותקנה

 שם הלקוח

2119 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

2111 
 
 
 
 
 
 
 

   

2111 
 
 
 
 
 
 
 

   

2112 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2113 
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שירות  לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו 2 להם אנו מספקיםממליצים מבין להלן פירוט  .1
 באופן סדיר 001/-031/  שנים האחרונות 5-ב נשוא מכרז זה

 
 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון:

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 
 

 הלקוח:שם 
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 חתימת המציע: ____________________  חותמת: ________________________        

 
 תאריך: ______________________



 ה'נספח 

 אין לסטות מן הנוסח המפורט
 

 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 
 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 
 תל אביב

 
 __________ כתב ערבות מספרהנדון: 

 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם (, "המבקש"לבקשת _________________________ )להלן: 

אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז מס' ₪,  51,111לסילוק כל סכום עד לסך של 

אנו נשלם לכם את הסכום  התקנה ואחזקה של  מקררי מים )צ'ילרים(  ,לאספקה 13122114

ם מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את )עשרה( ימי 11הנ"ל תוך 

 דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.

 

 ועד בכלל.  21.12.2114ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 
 

  _____________  ___________________ __________________________ 
 חתימה וחותמת  שם מלא תאריך 

 
 



 ו'נספח 

 ר  י  ה  צ  ת
 
 
 

ת א מרולאחר שהוזהרתי כי עלי ל ___________,______מס' ת.ז. ____________________, _ ,הח"מ אני
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת

 
 

( למכרז "הספק"כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן: תצהירי זה ניתן  .1
 .התקנה ואחזקה של  מקררי מים )צ'ילרים( , לאספקה 13122114

 

 משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו.הנני  .2

 

מסוגל לספק למכבי את המערכות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה2אחר, למעט עבודות שינוע, עבודות הספק  .3
 צנרת וחשמל.

 111מערכות, בתפוקה של  21התקנת ב ,(2119-2113)בין  פחותשנים ל 5בישראל של  מוכח  ןניסיובעל  הספק .4
מערכות לפחות  3טון קירור2ליחידה בודדת  ובמתן שירותי אחזקה למערכות אלו; או לחילופין, התקנת 

 ברצף, בכל אחת מהשנים הנ"ל.

 
  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .5

 

 

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                                                      

 

 

 אישור

 

במשרדי ברחוב  ,עו"ד,_____________________הופיע בפני _ _____________כי ביום  ,הנני מאשר בזה

זהות  ידי תעודת עצמו על ההישז ,___________________ מרגב'2________________, ____________

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  ___________,__מספר ___

 .בפני אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה - בחוק אם לא יעשה כן

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                     



 ז'נספח 

 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה

  1     

2     

3     

4     
 מפרט

  1     

2     

3     

4     
 הסכם

  1     

2     

3     

4     

5     
אישור עריכת 

 ביטוחים

 1     

2     

3     
 טופס הצעה

 1     

2     

3     

4      
 ערבות

  1     

2     
 תצהיר

  1     

2     

3     

4      
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  נספח ח'

 

 אמות מידה

 

 

 

 

המחיר יהווה 70% בשקלול הציון הסופי והמדדים האיכותיים יהוו 30% בשקלול הציון הסופי על פי הפירוט כדלקמן:

משקלמדדים

ציון איכות 

מ-1 עד 10מזערי

20בעל סיווג B2  ומעלה לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח- 1988 -יקבל יתרון בגין כל רמה *1

40ניסיון מעבר לתנאי הסף בהתקנת מערכות מיזוג אויר מרכזיות לקירור מים ואחזקתן בתפוקה העולה על 100 טון קירור/יחידה **2

40המלצת לקוחות, מפקחים ויזמים: אמינות ועמידה בלו"ז ובתקציב ; ניהול פרויקטים להתקנת מערכות ; הגשת חשבונות ; וחריגים3

70סה"כ

ניקוד בגין רמות סיווג כלהלן:*

B2=2 נקודות

B3=4 נקודות

B4=6 נקודות

B5=10 נקודות

ניקוד בגין מספר התקנות ברצף:**

  התקנת 4 ברצף = 2 נקודות

  התקנת 5 ברצף = 5 נקודות

  התקנת 6 ומעלה ברצף = 10 נקודות


