
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
                               , מדבקות ושרותמערכת מניעת גניבה בקשה להצעת מחיר לאספקת 
 ("הבקשה" –)להלן 

 
 כללי .1

מערכת מניעת  ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן  , מדבקות ושרותגניבה

ני לדואר אלקטרו ניר לויעל גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  למלאאת ההצעות יש  .1.1

lev_nir@mac.org.il  41.1.41עד יום  

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.1

 מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.1

 שתחליט מכבי.שקלול המחיר והאיכות כפי 

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .1.1

מכל  בודדות של מדבקות יחידות 41 מתחייב לספק, ללא חיוב, מציעבמידה הצורך, ה .1.1

  עבור אבלואציה. סוג

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.1

לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 

זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת  7ים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך ספק .1.1

הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה,  .1.11

 .םבפני מציעים אחרי
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 המפרט המבוקש:  .2
 

 מדבקות למערכת מניעת גניבה -מוצר .1.1
 

 מחיר לגליל כמות בגליל כמות נדרשת סוג

   5X5 222מדבקה 

   4X4 222מדבקה 

   3X4 222מדבקה 

   422 מדבקת ניטרול

 

 על המדבקות להתאים ולדעת לתקשר עם המערכות הנמצאות ברשת מכבי פארם: .1.4.4
 של חב' צ'קפוינט  MS30מערכת 

 של חב' צ'קפוינט MSP31-00מערכת 
 של חב' צ'קפוינט MS45מערכת 

 
 מערכות למניעת גניבה .1.1

 

 אחריות מחיר דגם כמות סוג

מערכת מעבר יחיד 
RF כולל התקנה 

12    

מערכת מעבר יחיד 
RF  כולל התקנה

 למעבר רחב

12    

 

 תקופת אחריות למערכת חדשה _____________________
 

  2.1.1למערכות הקיימות כמפורט בסעיף  שירות לפי קריאה  .1.1
 

 מחיר למכבי אחוז הנחה למכבי מחירון חברה רכיב

    שעת עבודה

    שעת נסיעה

  לא למילוי  חלקי חילוף עיקריים

חלקי חילוף )יצויין 

באחוז הנחה ממחירון 

 יצרן( 

 לא למילוי  

 

 ,נוספים  42פארם וצפי של סניפים פעילים של מכבי  02יש כ כיום  נדרש שרות ארצי
 בשנתיים הקרובות.

על המציע להיות בעל יכולת לטפל בתקלות של המכשירים הקיימים במכבי ולתת מענה גם 
 למכשירים הבאים: מבחינת חלקי חילוף, אם יש צורך,

 של חב' צ'קפוינט  MS30מערכת 
 של חב' צ'קפוינט MSP31-00מערכת 
 של חב' צ'קפוינט MS45מערכת 



 השרותספקת א .1.1
 

השרות ינתן ע"י הספק בהתאם לקבוע בהסכם זה בכל תחום מדינת ישראל, לרבות  .1.1.4
 שטחי יו"ש ורמת הגולן.

 

 הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום. .1.1.1
 

הספק יתן תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המכשירים ובשיטות העבודה בהם   .1.1.2
 למשתמשים, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי. 

 
השירות באחזקה כוללת יכלול, תיקון ו/או החלפה של חלקים פגומים, תיקוני    .1.1.1

תקלות וקלקולים )כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים מונעים שיתואמו בצורה 
מרוכזת בכל מחוז, אספקת חלפים הדרושים לשמירת המכשירים במצב תקין או 

רות כולל את כל לשם השבתם לתפעול תקין וביקורות טכניות במידת הצורך. השי

 העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה.
 

טיפולים מונעים בשנה  _____באחזקה כוללת ומונעת, הספק מתחייב לבצע    .1.1.2

בהתאם להוראות והמלצות היצרן. הטיפול יכלול בדיקות בטיחות )מכנית 
לאחר ביצוע  וחשמלית(, בדיקה פונקציונלית ובדיקת איכות וכיול במידה ונדרש.

הבדיקה ידביק הספק מדבקת שמישות וכיול עם שם החברה, שם הטכנאי המבצע, 
תאריך ביצוע הבדיקה ומועד הבדיקה הבאה. אין באמור לעיל כדי להפחית 

 מהטיפולים הנדרשים כמתחייב מהוראות והמלצות היצרן.
 

נתית ספק יעביר לידי מחלקת האחזקה במכבי תוכנית טיפולי אחזקה וכיולים ש .1.1.1
 הכוללת את שם המרכז רפואי, מסד מכבי, מסד ציוד יצרן, ותאריך מתוכנן לביצוע.

 

נספח הוראות אחזקה המפרט את הספק יעביר לידי מחלקת האחזקה במכבי את   .1.1.7
 ספק בהתאם להוראות היצרן.הע"י למכשירים הטיפול שיבוצע 

 
ם, כולל את הספק ינהל מעקב אחר התיקונים והטיפולים של כל אחד מהמכשירי  .1.1.2

תיאור הפעילות ויגיש למכבי בסוף כול ריבעון דוחות מפורטים על כל תיקון או 
עבודת אחזקה הכולל את שם נציג מכבי החתום על דוח השרות. סעיפי הדוח יכללו 
שם המרכז רפואי, מסד מכבי, מספר יצרן, מהות הטיפול )סוג הבדיקה( תקלות 

 ושם נציג מכבי החתום על דוח השרות.
 

 הספק מתחייב כי באחזקה כוללת, יתקן כל תקלה במכשירים ללא הגבלה במספר.    .1.1.2
 
הספק  מתחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף ככל הדרוש לתיקון   .1.1.41

ולתחזוקת הציוד. הספק ישתמש לצורכי התיקון אך ורק בחלקי חילוף מקוריים, 
 ום.כל זאת ללא קשר לאופן בו תבחר מכבי לביצוע התחזוקה בתשל

 
הספק יצרף להסכם זה, במעמד חתימתו, את מחירון חלקי החילוף העיקריים    .1.1.44

 של היצרן.
 

 



בכל חשבונית שתוגש בגין קריאת שירות,  יצויין המחיר המלא,  אחוז              .1.1.41

כנקוב בנספח א' להסכם זה, והמחיר לאחר  ההנחה המיוחד למכבי ממחירון היצרן
מכבי על השבחת )שדרוג( המכשירים )הוספת הנחה למכבי. במידה ותחליט 

פונקציות, מכלולים וכו'(, מתחייבת החברה להעניק למכבי הנחה ממחיר השדרוג 
 במחירון החברה כנקוב בנספח א'.

 
הספק מתחייב במסגרת ההסכם לבצע, ללא תמורה נוספת, את כל עדכוני    .1.1.42

דמת ביותר, התוכנה והחומרה הדרושים על מנת לשמור על רמת התוכנה המתק
 הקיימת נכון לאותו זמן למכשירים מאותו דגם.

 
הספק מצהיר ומתחייב, כי אין במכשירים נשוא ההסכם הנחיית יצרן או צורך    .1.1.41

בהחלפת חלקים מסוימים, לאחר תקופת זמן מסוימת. כל החלפה שתידרש תהא 
 על חשבון הספק למעט מקרים של תחזוקה מונעת והמצויינים במפורש בנספח א'.

 
, 47:11 - 2:11ה, בין השעות -בימים א ספקהידי -שירותי התחזוקה יינתנו על   .1.1.42

לא טיפול בתקלה או השירות במידה וה .2:11-42:11בימי ו' ובערבי חג בין השעות 
לא תחויב בתוספת כל שהיא בעבור שעות שמעבר מכבי בשעות אלה, יסתיים 

 למפורט לעיל. 
 
אזור גוש דן )כולל ראשל"צ, ירושלים וחיפה( זמן תגובה לקריאת שירות יהיה ב   .1.1.41

שעות עבודה מקבלת הקריאה במוקד השירות של הספק, באזורי הארץ  1עד 
יענו באותו  41:11שעות עבודה. קריאות השירות שיתקבלו עד שעה  1האחרים עד 

 יום.
 
למעט  שעות מקבלת קריאת השירות, 11הספק מתחייב לתקן כל תקלה תוך   .1.1.47

 ראל.שבתות וחגי יש

 
שעות, מתחייב הספק לספק מכשיר  11במידה ותקלה במכשיר לא תתוקן בתוך   .1.1.42

 חלופי ברמה זהה או דומה לזו של המכשיר המקולקל, ובאופן מיידי.
 
הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה    .1.1.42

ובעלי הבקיאים בתחזוקת המכשירים מהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, 
 פי הסכם זה.-הכישורים הנדרשים לצורך מילוי התחייבויות הספק על

 

במידה ויגרם למכלול או ציוד נלווה נזק כתוצאה משימוש בלתי סביר, מתחייב    .1.1.11
 הספק להחליף את המכלול במחיר הנקוב בנספח א'.

 

במידה ונדרש לשנע ציוד למעבדת הספק לצורך תיקונו יתבצע השינוע באחריות    .1.1.14

 הספק.
 

הספק מתחייב  כי הצעות מחיר עבור קריאות שירות יועברו תוך ציון מס"ד    .1.1.11
מכבי של המכשיר, מס' הסכם השירות, תעריפי שעות עבודה ונסיעה מיוחדים עבור 

 להסכם זה.מכבי וההנחה עבור חלפים כמצוין בנספח' ב' 
 

באחריות הספק הובלת מכשירים בתוך המחוז לפי קריאה שתועבר מהמחוז,    .1.1.12
 ובהתאם למחיר הנקוב בנספח ב' להסכם זה.



 

הספק מתחייב להיות מסוגל לספק שירותי אחזקה לציוד , לרבות אספקת חלקי  .1.1.11
 שנים לפחות ממועד אספקתו למכבי 7חילוף משך 

 

 תקן ישראלי, מכון התקנים. :תקנים בהם צריך לעמוד 1.2
 

 יבוצעו למחסן מכבי  המדבקותהספקות  1.1
 

באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות  1.7
היצרן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או שתפסול את ההצעה, הכל 

  על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 לוחות זמנים לאספקה. 1.2
 

 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: 3
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  2.4
 

 .__                                                                                                     :יצרן 2.1

 
 .__                                                                                           : שם המוצר 2.2

 

 .                                                                                                          דגם: 2.1
 

 ___________________________________________ . ארץ ייצור 2.2

 
 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: 2.1

 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 

 
 

 :_____________________תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות 2.7

 
 
 
 
 
 
 
 



 מסמכים שיש לצרף להצעה:  2.2
 

 מפרט מלא של המוצע 
 איכות. ניתק 

 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 
 

 מחלקת רכש  עבור ניר לוי יש לשלוח דוגמאות של כל אחד מהפריטים המוצעים ,

 ת"א. 17ציוד וחומרים, מכבי שירותי בריאות, רח' המרד 
 

 
 

 הערות 2.2
 

  כלשהיא.האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות  
 המחירים אינם כוללים מע"מ  

 ספרות אחרי הנקודה. 1-אין להציע מחיר עם יותר מ 
 

 $/דולר ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי//אירוארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח/

. לכל מטבע אחר יש לבקש , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"חאוסטרלי
  אישור מראש.

 

  ימים 21תוקף ההצעה. 
 

 


