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 מנהלה
 כללי .1

 לספק למכביים מסוגלה ספקים שניעד עם  להתקשר( מעונינת "מכבי": כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

למערכות  ("השירות"" או שירותים"ה –)להלן  שירותי תחזוקה שוטפת, אחזקה מונעת ושירות מקיפים

 :קבוצות 2 ותמיזוג אוויר ואוורור הכולל

להלן קבוצה   - יחידות מיזוג מרכזיות , יחידות מפוחי עשן, מזגנים מיני מרכזיים ומזגנים מפוצלים .1.1.1
 .(2.1סעיף  -)נספח ג'  א'

 .(2.2סעיף  -)נספח ג'  להלן קבוצה ב' - VRFמערכות   .1.1.2

במסגרת פעילותה השוטפת, מחוז הדרום בבמתקניה שלשימוש ( המערכות"או " "המערכת" –)להלן  

בהתאם ו נספח א' - הטכני בהתאם ליעדים כמפורט במפרט, לרבות בעת מצבי חירום כהגדרתם על פי דין

 . רזהמכמסמכי הציוד ולאומדן הכמויות ב לרשימת

 בשלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  שלושההתקשרות היא לתקופה של  .1.2

 .( מיטיבים, בתיאום עם הזוכה2( זהים ; או )1בכל פעם, בתנאים ) שנה אחתתקופות נוספות בנות 

 לא יתנהל משא ומתן. .1.3

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

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

השונים וכתוצאה מכך להתקשר  המציעיםלפצל את ההתקשרות בין תהא רשאית, אך לא חייבת, כבי מ .1.5

והבלעדי  הכל על פי שיקול דעתה המוחלטמספר ספקים, , או עם המוצריםעם ספק אחד לאספקת כל 

 של מכבי.

, להלןמכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם  .1.6

, ובמקרה כאמור ייחתם בנפרד הסכם ההתקשרות )נספח ב'(, בשינויים המתחייבים, בין אם ירצו בכך

 . הגוף הנוסף הזוכה לבין

 

 הגדרות .2

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

 ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 תקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז.המ 135/2016ספר מרגיל  פומבי מכרז – "המכרז"

פי שיקול דעתם של -קרן מכבי )ע"ר(, מכבידנט בע"מ, מכבי יזמות וניהול בע"מ, הכל על–" הנוספים הגופים"

 הגופים. 

 למסמכי המכרז. נספח ב' - ההתקשרותהגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם 
 

 מנהלה .3

  מסמכי המכרזקבלת  .3.1

אביב, קומה -תלב 27בי שירותי בריאות", ברח' המרד במשרדי "מכיתייצב המעוניין להשתתף במכרז, 

מיום  , החל10:00-14:00בין השעות  ,ה'-, בימים א'מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14

ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, איש  ,9.1.17 ליום ועד 19.12.16

, יש המכרז מסמכיחוברת מסירת  במועד קשר מטעמו ופרטי התקשרות )דואר אלקטרוני+טלפון(.

ידי רכזת ועדת המכרזים בחותמת המעידה על מועד מסירתה לידי נציג -לוודא כי היא תוחתם על

 המציע.
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 בירורים ופניות .3.2

, 12:00בשעה  15.1.17עד ליום מסמכיו ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.1

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

 :באמצעות דואר אלקטרוני, 'זכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordאך ורק בקובץ  ,זאת

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

 .03-5143643מס': 

 לא תענינה.לעיל פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.2

שלחנה התשובות יתכתובת הדואר האלקטרוני שאליה על הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.3

 , וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4

 .22.1.17 עד ליום

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם אך  במסירה ידנית תוגשההצעה  .3.3.1

רכזת ועדת המכרזים, ברח'  -, לידי גב' ענת מנדל 135/2016מספר  רגיל פומביורק "מכרז 

 ".14, תל אביב, קומה 27המרד 

. המועד האחרון להגשת ההצעות 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2

 , לא תתקבלנה!הצעות שתוגשנה לאחר המועד האמור לעיל .12:00בשעה  31.1.17יום הוא 

 כלחתימתה, ביחד עם לאחר  ,ג'כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3

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

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

היא  .ממכבי שהתקבלוכפי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז מען הסר ספק, מובהר כי ל .3.3.4

מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים  תכלול את כל

 ואת החתימות כנדרש.הנדרשים 

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  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.3.6

המכרז לפי  משתתפיתשלח לכל  – מועד כאמור תפורסםנוספת, ובלבד שההודעה על דחיית ה

 העניין.

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

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

ור בעצמו, על חשבונו, והוא האמ שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,מכבי בהסכם

 יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

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

 כחוק בישראל.מורשה תאגיד יחיד או  .4.1.1

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

פי אישור רואה חשבון -, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל2014-2015 בשנים הכנסותיו .4.1.3

  .כל אחת מהשניםל₪  750,000לפחות  מטעמו, הן

 האחרונות עד למועד פרסום מכרז זה,שנים השלוש לפחות בישראל של בעל נסיון מוכח  הינו .4.1.4

 המוצעים על ידו.השירותים  באספקת

במועד הגשת ההצעה, מספק שירות נשוא  –( VRFעבור הצעה לקבוצה ב' )מערכות בנוסף,  .4.1.5

 .טון קירור 420בנפח מצטבר של לפחות   VRFמכרז זה למערכות

  בציון האיכות המזערי הנדרש.עמד  .4.1.6

 מקורית עם חותמת המעידה על כך. מכרז נרשם וקיבל ממכבי חוברת  .4.1.7

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, אישור,  .4.3

י תוך פרק זמן קצוב יתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבה

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו בעלי תוקף יש

 ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר  90כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,המציע יאשר .5.1

מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף  תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

רשאי להאריך  ובמקרה זה יהיה כל מציע כל אחת, )ששים( יום 60ת של עד ונוספות הצעותיהם לתקופ

שלח על ידי מכבי יעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תאת תוקף הצ

 .בכתב

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

מהרגע  ימי עבודה 2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדללידי הגב' 

 שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

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

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

 לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

  ביטוחים עריכת אישור .6

"אישור עריכת עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  אישור .6.1

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

 .ביטוחה חברת

בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים נוספים.  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .6.2
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 .המציע הצעת תיפסל, הנדרשות מהפוליסות איזו של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרה

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

 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת

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

 .כאמור ההכרזה למועדרשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד א תהש

 לעיל. 3ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  שאלות .6.3

את אישור עריכת  ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יום, למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .6.4

 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, הביטוחים

 

  בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7

כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית מ .7.1

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-הכל עללקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, 

: מחיר מפורטים להלןה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים .7.2

בחר ההצעה יוהכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שת ,30% - ואיכות; 70% -

 .למכבי את מירב היתרונות המעניקה

ייבחר זוכה בנפרד לכל אחת מהקבוצות. יתכן זוכה  בנפרד לכל קבוצת מערכות.הציון המשוקלל יחושב  .7.3

 אחד לשתי הקבוצות גם יחד.

 :ציון המחיר .7.4

ת הצעות המחיר של ומכפל של סכימהעל ידי  יחושב בנפרד לכל אחת מקבוצת המערכות, ציון המחיר

נספח ג'(  –שבטופס ההצעה  העניין, לפי, 2.2או   ,2.1 אחת מיחידות הקבוצה )סעיפיםהמציע לכל 

ביותר יקבל את מלוא שתוצאת הסכימה כאמור הינה הנמוכה המציע . המפורט שם אומדן הכמויותב

 ציון המחיר, והמציעים האחרים יקבלו ציון מחיר יחסי ביחס אליו.

 : ציון האיכות .7.5

, וינתן בנפרד לכל אחת 'חכנספח האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  ציון .7.5.1

 מהקבוצות שביחס אליהן הגיש המציע הצעה.

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של  .7.5.2

 מוניטיןהמציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

 מביצוע במכבי רצון שביעות סמך על, על סמך הנתונים שצרף להצעה, בארץ ונסיון היצרן של

, וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע המציע עם קודמות שונות התקשרויות

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות -למהתקשרויות קודמות, וכן ע

 .להלן 7.5.3 בסעיףכאמור בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, 

 הצוות ת מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים.ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוו .7.5.3

וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע  ,שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע

אם תהא סבורה  ,על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה ו/או לשירות המוצע

 מסר מידע כנדרש.שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא 

, ובציון לעיל 4 שבסעיףבתנאים המוקדמים נתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו ייודגש כי הציון המשוקלל י .7.6

 האיכות המזערי.

 ברכיבים הכלולים בסעיפי איכות מזעריהצעה של מציע שלא יעמוד בציון  תדחהועדת המכרזים  .7.7

בעת הגשת ההצעה, ו/או  הכל על פי הנתונים שהציגלעיל.  4בתנאים המוקדמים שבסעיף  לעילדהאיכות 
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יקבע על ידה ולפי יאשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ש

 שיקול דעתה הבלעדי. 

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית יבאם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "נ .7.8

המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה  להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה

 .סיון גרוע" עם מציע זהי"נ

 סיון גרוע" פירושן: ילצורכי סעיף זה, המילים "נ

 ;השירותים המוצרים ו/או אי שביעות רצון מאיכות .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה  רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ועדת המכרזים תהא .7.9

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

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי מעלה או  .7.10

 כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

שהסכם  המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה ועדת  .7.11

-לשהיא, או יבוטל ע מכל סיבה  ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל,

 חודשים מיום תחילתו.)שלושה(  3 י מכבי בתוךיד

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

 )שבעה( ימי 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .8.1

 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה

ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע 

 .בנספח ב' למכרז

יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים  עד הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות .8.2

 חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. מסמכי .8.3

ביצוע לערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .8.4

 וסח המצ"ב.נפי ה-להתחייבויותיו ע

 

 ביטול המכרז .9

מציע כלשהו, כל  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי .9.1

 (.'נספח בידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם ההתקשרות )-עוד לא ייחתם על

לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן  ,בכל עת ,מכבי תהא זכאית .9.2

 .כאמור לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -תהיה מכבי רשאית 

המציעים אשר הגישו הצעות רוכשי המכרז/הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל  .9.3

 במכרז.

רוכשי מסמכי המכרז כל מבמכרז ו/או למי  תהא למי מהמציעים החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא .9.4

 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 המכרז במסמכי עיון .10
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, המכרז תוצאות פרסום לאחר, 1993-, התשנ"גהמכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .10.1

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

למכבי לכיסוי העלות הכרוכה  או חלק ממנהלשעה  ₪ 500של  סךועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום 

 במתן זכות העיון כאמור.

 הליךזכויותיו במסגרת  מיצוי בדבר המשתתף לבדיקת ורק אך נועד לעיל כמפורט המכרז במסמכי עיון .10.2

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

 ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11

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

איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז  במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל

 להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 מכות שיפוטס .12

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 א'נספח 

 

 טכני מפרט
 

 כל הדרישות הכרחית בשלב ההסכם אלא אם צוין אחרת

 

 כללי: .1

רור ומזוג יק עים במדריךיתקנים המופלתקן הישראלי ובהעדרו לבוצע בהתאם למפרט זה, י השירות

הנחיות המפקח  (ASHRAE), רור ומזוג אויר, הוצאה אחרונהיאויר של האגודה האמריקאית לק

לפרקים הרשומים  )הספר הכחול(טחון, יובהתאם למפרט הבין משרדי לעבודות בנין בהוצאת משרד הב

 : להלן

 .עבודות חשמל - 08פרק  

 .עבודות צביעה - 11פרק  

 .ומזוג אויר רקירועבודות  - 15פרק  

 בטיחות אש בבניינים, מערכות מ"א.  – 1פרק  1001ת"י         

 

 העבודה: מהות .2

 :טיפול שנתיוטיפול חצי שנתי  :תחזוקה ושירות כוללים  .2.1

 .עשן ומפוחי קירוררור, ואו ליחידות מיזוג אויר, .2.1.1

 .רור חימום מים )בוכנתיות( בעיבוי אוירייחידות קל .2.1.2

 .יחידות מיזוג אויר עצמאיות, עיבוי אוירל .2.1.3

 .יחידות טיפול אוירל .2.1.4

 יחידות מפוח נחשון.ל .2.1.5

 (.WATER SOURCEיחידות בקירור מים )ל .2.1.6

 .משאבות מיםל .2.1.7

 .)כולל לוחות חשמל למיזו"א( .עבודות חשמלל .2.1.8

 .תעלות פיזור אויר פח מגולוון מבודדותל .2.1.9

 .צנרת מים מבודדתל .2.1.10

 מערכות פיקוד ובקרה.ל .2.1.11

 .עשן מפוחי מערכותל .2.1.12

 )טיפול שנתי בלבד( VRFלמערכות  .2.1.13
   

 
 :הציוד נשוא חוזה זה .3

 
  .ומתקנים מערכותרשימת  - להסכם 'ומתקני מיזוג אויר כמפורט בנספח  
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 :כללי –השירות  .4
  

ותיקוני תחזוקה בעת מתקן טיפול מונע יסודי בכל מתחייב לספק למכבי שירותי בריאות  הזוכה 

 . תקלות

מטעם מכבי שירותי  נציגטיפול בהפעלה תקינה של מערכת המיזוג לשביעות רצון כל יסיים  הזוכה

 בריאות.

 מערכות המותקנות באותו מתקן. ב טיפול מונע יסודיבכל מתקן יבוצע 

רור ישרות ק) בעלי תעודה טכנאי אנשי מקצוע וברמה מקצועית נאותה  יהיושל הזוכה העובדים צוות 

 .מערכות קירור ומיזוג אוירתפעול ותחזוקה המיומנים ב מזוג אויר(ו

 .בתוקףפי החוק ועל מתאים שיון חשמלאי יעבודות חשמל נדרשים אנשי צוות בעלי רל

    ותחזוקה תיקון כוללתיקונים מיוחדים  יכללו אותן יספק הזוכה עבודת השירות והתחזוקה

        טיפול מונע יסודי.לובנוסף  המזמין מנציגלפי קריאות בעת תקלות  

 :כמפורט להלן רמות תייבוצעו בששנתי וחצי שנתי  -המונעים היסודיים הטיפולים 

   אחד לשני.מרווח זמן של שישה חודשים בין יבוצעו ב השנתי והחצי שנתי הטיפולים 

 .  4א -1א :נספחים כדוגמתביצוע הטיפול, יוגש למכבי שירותי בריאות  דו"ח מפורט בכתב  לאחר

לאפשר כדי לצורך מעקב וכן  טיפולמועד ה את נציג מכבי שירותי בריאותעם מראש  תתאם החברה 

 .עת ביצוע הטיפול מכבי שירותי בריאות בנציג  נוכחותו של

 

השירותים  צילר מיזוג אוויר מסוג  מערכתפרק טיפול חצי שנתי:  .5
 כללי –ודרישותיהם 

 
              

, כפי מהטיפול השנתי האחרון שקדם לו חודשים 6של  במרווחבשנה  פעםיבוצע  אשרטיפול מונע 

  :שיפורט להלן

 הרגיל יכלול:לכל סוגי המערכות הטיפול  

 .וייבושם ירואוההחלפה )במידת הצורך( או שטיפת כל מסנני  .א

 ותיקוני צבע. ויר וחדרי מיזוג אוירוקיון כללי של כל ציוד מיזוג האינ .ב

אויר חוזר לכל מזגן, טמפ' אויר  בדיקה ורישום של כל הטמפרטורות הבאות: טמפ' אויר צח, טמפ' .ג

 מקומות במבנה או בנכס בו מבוצעת המדידה. במספר ולח ביציאה מכל מזגן, טמפ' אויר יבש

 בדיקה של כל מערכת הפיקוד וכן מערכת ההגנות של המדחסים.  .ד

 לצורך, והוספה בהתאם רישום לחצי מדחסים כמויות גז ושמן במדחסים

   '  דו"ח בדיקה יוגש לאישור מכבי(.1-א נספחכדוגמת )

 רעידות וכו'. ביקורת כללית לרעשים, .ה

 הגנות המדחס ומערכת הפיקוד, ביקורת מחמם אגן השמן.ביקורת כל  .ו

 בדיקת מערכת שמירת לחץ דחיסה. .ז

 .רוז ושימון מסביםיג .ח

 חיזוק ברגי המדחס. .ט

 ההפעלה ימדדו וירשמו הנתונים הבאים:         לאחר .י

 לחץ יניקה ודחיסה. .1
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 זרם המדחס בפעולה מלאה. .2

 בדיקת שמירת לחץ ראש. .3

 בדיקת פורק דרגות. .4

 

 יחידות קרור מים בעיבוי אויר: -( ליחידות מיזוג אויר מרכזיות שנתי חצי) טיפול רגיל  .5.1

 בדוק ותקן בזמן שהמדחס או המדחסים בעבודה: .5.1.1

 .לחץ גז גבוה  .א

 לחץ גז נמוך. .ב

 לחץ שמן מדחס. .ג

 גובה שמן במדחס או מדחסים דרך מראה שמן. .ד

 בהתאם לצורך: כייל תקן/ בדוק פרסוסטטים )מגיני לחץ( ושעונים .5.1.2

 הפסקה.בלחץ גז גבוה  .א

  הפסקה.ולחץ גז נמוך כניסה  .ב

 קיים  יניקה באם גבוה מלחץ מינימום שמן  לחץ בדיקת לחץ שמן נמוך דיפרנציאלי .ג

 קיים פרסוסטט לחץ שמן.    .ד

 מדי לחץ גז ולחץ מים. .ה

 בדוק תקינות חימום אגן השמן במדחס/ מדחסים תקן בהתאם לצורך.  .5.1.3

 קן בהתאם לצורך(.)תזמן עבודה וודא שאין רעשים חריגים במדחס ב  .5.1.4

 בדוק באם קיימים נזילות גז או סימני שמן במערכת מיזוג אויר )תקן בהתאם לצורך(.  .5.1.5

 .תקן בהתאם לצורך . על קיום מערכת הגז יבשה ומלאהG.Sדוק במראה נוזל ב .5.1.6

 בדוק פורק דרגות. .5.1.7

 ביחידות מיזוג אווירבדוק ותקן באם קיימים רעשים חריגים בפעולת הציוד בחדר המכונות  .5.1.8

 לצורך. בהתאם  , גרוז שימוןבדוק כיוון רצועות  כוון /החלף –רצועות  .א

 בדיקת איזון המפוחים.  .ב

 והחלף בהתאם לצורך. בדוק גרז –מיסבים  .ג

  לצורך. תקן בהתאם ,צירי דמפרים, שמן, ודא תקינות פעולתם .ד

 לצורך. גלגלי רצועות ומצמדים, בדוק, כוון או החלף בהתאם .ה

 בדוק נקה או החלף מפוחי נחשון בהתאם לצורך. .ו

 "א, נקה המסילות.מיזומסננים אבסולוטיים ביחידות והחלף מסנני אויר אמרגלס  .5.1.9

 בדוק ותקן אביזרי פיקוד ומיזוג אויר:

 טרמוסטט חימום קירור וכייל בהתאם. .א

 שסתומי התפשטות ודא מגע טוב של הגשש בצינור יניקה. .ב

 ברזים חשמליים. .ג

 לחץ ראש במעבי מים. פורקי .ד

 ברז לשמירת לחץ ראש. .ה

 . ברזי שירות דחיסה ויניקה וקו נוזל .ו
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 נוריות בלוח חשמל.   .ז

 חיזוקים ותפסנים: בדוק ותקן צנרת מערכת קירור ומיזוג אויר .5.1.10

 צנרת קו דחיסה + גמיש + משתיק. .א

 צנרת קו יניקה + גמיש. .ב

 צנרת קו נוזל. .ג

 צנרת מים במעבים. .ד

  בלוח החשמל תקן במידת הצורך בדוק תקינות מע' התראות .5.1.11

 (:בעל רשיון מתאים)ביצוע ע"י חשמלאי 

 מפסק זרימת מים מי עיבוי. .א

 מפסק דגל מפוח נחשון יחידת מיזוג אויר ) כייל (.  .ב

 אוברלוד )מפסק יתר ( מנוע מפוח יחידת מיזוג אויר ) כייל (. .ג

 אוברלוד ) מפסק יתר( מנוע מדחס. .ד

 מפסק לחץ נמוך גבוה שמן. .ה

 חימום, מגן אשגופי  .ו

 בדוק נוריות התראה. .ז

 

 מאייד אויר:  -מעבה אויר  -( ליחידות מיזוג אויר מרכזיות שנתי חציטיפול רגיל ) .5.2

 בזמן שהמדחס או המדחסים בעבודה לחצי גז ושמן: ורשום בדוק .5.2.1

 הפסקה.בלחץ גז גבוה  .א

 לחץ גז נמוך. .ב

 לחץ שמן מדחס. .ג

 גובה שמן במדחס/מדחסים דרך מראה שמן. .ד

 

 :בהתאם לצורך כייל תקן/ פרסוסטטים )מגיני לחץ( ושעוניםבדוק  .5.2.2

 הפסקה.בלחץ גז גבוה  .א

 .יציאהוכניסה בלחץ גז נמוך  .ב

לחץ  פרסוסטט באם קיים  , לחץ שמן מינימום גבוה מלחץ יניקהולחץ שמן נמוך דיפרנציאלי  .ג

 שמן  

 שעוני לחץ גז באם יש צורך להחליף. .ד

 .וכניסההפסקה לפרסוסטט שמירת לחץ ראש וכייל  .ה

 

 מדחסים, תקן בהתאם לצורך. /בדוק חימום אגן שמן במדחס  .5.2.3

 בדוק רעשים חריגים במדחס בזמן עבודה תקן בהתאם לצורך. .5.2.4

 תקן בהתאם לצורך. אויר, נזילות גז או סימני שמן במערכת מיזוג ותבדוק באם קיימ .5.2.5

 .בהתאם לצורך, תקן על קיום מערכת הגז יבשה ומלאה G.Sבדוק במראה נוזל  .5.2.6

 :ביחידות מאייד, תקן בהתאם לצורך המכונות בדוק  רעשים חריגים בפעולת הציוד בחדר .5.2.7

 החלף רצועות או כיוון רצועות. -רצועות  .א
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 החלף מיסבים או גירוז. -סבים מ .ב

 צירי דמפרים, שמן, ודא תקינות פעולתם. .ג

 גלגלי רצועות ומצמדים כוון או החלף. .ד

 נקה או החלף מפוחי נחשון. .ה

 ן.יהניקוז ובדיקת מעבר מי העיבוי לביוב הבניניקוי אמבטיית  .ו

 

, מיזוג אויר ביחידותמסגרות  כולל םימסננים אבסולוטיובדוק והחלף מסנני אויר אמרגלס  .5.2.8

 .נקה מסילות

 תקן בהתאם לצורך: ,בדוק אביזרי פיקוד מיזוג אויר .5.2.9

 בדיקת מערכת פיקוד, כולל וויסות.  .א

 כייל בהתאם לצורך. כולל הגנות, קירור/טרמוסטט חימום בדיקת  .ב

 שסתומי התפשטות ודא מגע טוב של הגשש בצינור יניקה. .ג

 סולונואידים ברזים חשמליים. .ד

 כייל בהתאם לצורך., פרסוסטט שמירת לחץ ראש .ה

 כייל בהתאם לצורך., פרסוסטט לחץ שמן .ו

 ברזי שירות דחיסה, יניקה וקו נוזל. .ז

 בדוק תפקוד כונס נוזלים. .ח

 :, תקן בהתאם  לצורךומיזוג אויר חיזוקיםבדוק צנרת מערכת קירור  .5.2.10

 צנרת קו דחיסה + גמיש + משתיק. .א

 צנרת קו יניקה + גמיש. .ב

 צנרת קו נוזל. .ג

 צנרת מעבים. .ד

 בדוק  קפיצי המדחס החלף בהתאם לצורך. .ה

 

 (:בעל רשיון מתאים בדוק התראות בלוח החשמל , תקן/ כייל בהתאם לצורך )ע"י חשמלאי .5.2.11

 י מעבים.אוברלוד ) מפסק יתר ( מנוע .א

 מפסק דגל מפוח נחשון יחידת מיזוג אויר. .ב

 אוברלוד )מפסק יתר ( מנוע מפוח יחידת מיזוג אויר. .ג

 מפסק יתר ( מנוע מדחס.) אוברלוד   .ד

 מפסק לחץ נמוך, גבוה שמן. .ה

 גופי חימום, מגן אש. .ו

 בדוק נוריות התראה. .ז

 

 מעבה אויר: .5.2.12

 בדוק ונקה מעבה מלכלוך וסתימות וישר צלעות. .א

 מגיני כנפיים ונזילות אויר.בדוק פחים  .ב

 בדוק תקן או החלף רצועות. .ג



 
13 

 סבי צירים.בדוק כנפיים גרז מ .ד

 

 בדוק: –סוללות    .5.2.13

תקן/ השלם  –ניקיון הסוללות, החיבורים הגמישים, סוגרים   ודלתות הגישה, בידוד הפנלים  .א

 בעת הצורך. 

 צינור ניקוז.במעבר חופשי  ניקוי כללי של אמבט ביחידת מיזוג אויר ממשקעים ולכלוך והבטח  .ב

אספקת חשמל ללוח חשמל  בצע חיזוק מגעי חשמל וחיבורי מנועים, פעולה זו מחייבת ניתוק  .ג

 מיזוג אויר ע"י חשמלאי מוסמך.

 בדוק ותקן אטימות של יחידות מיזוג אויר והחלף ברגים. .ד

  ומפזרים. נקה תריסים  , שמן ציריםידות מיזוג אויר כוון מפזרי אוירבדוק כמויות אויר ביח .ה

 בדוק וחזק תעלות וגמישים במערכת מיזוג אויר. .ו

 בדוק תקינות מצב צבע של חלקי מכונת מיזוג אויר בצע ניקוי מחלודה ותיקוני צבע. .ז

 בדוק וחזק בסיסי מנועי מעבים וצירים. .ח

 לפי דגם המנוע בדוק צריכת זרם וכייל אוברלוד )מפסק יתר (. .ט

 בהתאם לצורך.בדוק  גלגלי רצועות החלף  .י

 בדוק  מניפות מעבים החלף בהתאם לצורך. .יא

 

 :( יחידות טיפול אויר ומפוחי נחשוןחצי שנתיטיפול רגיל )  .5.3

 בדוק מתיחת רצועות ההנעה של יחידות נחשון. .א

 שימון וגירוז יחידות נחשון ויחידות טיפול אויר. .ב

 בצע ניקוי מחלודה ותיקוני צבע. .ג

 ניקוי מסנני מים המורכבים במערכת. .ד

 .בצע שימון דמפרים. )כולל מדפי אש /עשן( .ה

דליפת אויר מהפנלים  בצע ניקיון כללי ובדוק אטימות ביחידות נחשון קטנות וגדולות, בטל .ו

 וחיבורי גמישים.

משקעים  קטנות וגדולות , נקה  טיפול אויריח' בדוק ונקה בריכות ביחידות מפוח נחשון ו .ז

 חופשי.  להבטחת מעבר ולכלוך

 וגדולות. טנותקם ביחידות מפוח נחשון יאמרגלס ומסננים אבסולוטיהחלף מסנני  .ח

 בצע שחרור אויר בנקודות גבוהות של צנרת מים, ודא יציאת מים נקיים. .ט

חיזוק מגעים בלוחות חשמל, פעולה זו מחייבת ניתוק אספקת חשמל ללוח. ) ע"י חשמלאי  .י

 (מוסמך

 כלי התפשטות סגורים.אטמ' במ 2ודא קיום לחץ של  .יא

 םאטמ' במאייד מי 5מפל לחץ מים של  ודא .יב

 דוק תקינות של כל ההגנות והבטיחות במערכת וודא כיוון נכון של ההבטחות פרסוסטטים:ב .יג

 .לחץ נמוך 

 .לחץ גבוה 

 .שמירת לחץ ראש 
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 .לחץ שמן 
 

 :מערכות איוורור -( חצי שנתיטיפול רגיל )      .5.4

 ניקוי יחידת האיוורור. .א

 ואטימות.בדיקת בריכות אויר  .ב

 דיקת מיסבי מפוח.ב .ג

 בדיקת רעשים חריגים. .ד

 גירוז מיסבים. .ה

 תיקוני צבע.  .ו

 ניקוי כללי של היחידה כולל כפות מפוח .ז

 החלפת מסננים. .ח

 בדוק תקינות והחלף בהתאם לצורך. –רצועות  .ט

    

 :מאייד מים - מעבה מים –יחידות מיזוג אויר מרכזיות  – )חצי שנתי( טיפול רגיל  .5.5

)ע"י חשמלאי  מגעים בלוחות חשמל פעולה זו מחייבת ניתוק אספקת חשמל ללוחיזוק ח בצע .5.5.1

 .מוסמך(

 תקינות מצב צבע של חלקי מכונות וציוד, בצע ניקוי מחלודה ותיקוני צבע. וודא .5.5.2

של ההבטחות  נכון חות במערכת וודא כיוון הבטבדוק תקינות של כל ההגנות וה .5.5.3

  פרסוסטטים:

 .לחץ נמוך 
 .לחץ גבוה 
  לחץ ראש.שמירת 
 .לחץ שמן 

 

   הבאים:את הנתונים  ורשום בדוק ,כאשר המדחסים בעבודה בעומס מלא .5.5.4

 לחץ גז נמוך. .א

 לחץ גז גבוה. .ב

 .מדחסלחץ שמן  .ג

 העינית. במדחסים דרך השמן ודא חימום אגן שמן וגובה .ד

 בדוק טרמוסטט קירור חימום ומגן קפיאה. .ה

 

ביחידת מפוח נחשון קטנים  ראשי מכונותודא אי קיום רעשים חריגים בפעולת הציוד בחדר  .5.5.5

 וגדולים.

 שעל גבי לוח חשמל ומד שבשעונים  בצע קריאות מכשירי מדידה של משאבות מדחסים .5.5.6

 כולל מפסיקי זרימת מים.מקרים חריגים זרימת מים ודווח על 

 ודא אי קיום דליפות מים מאטמי משאבות. .5.5.7

  ור, נזילות מים מהיחידות בדוק מצב כללי בחדר מכונות נזילות שמן ממערכת קיר .5.5.8

 ותקן ליקויים. , אתר נחשון קטנות וגדולות נזילות אויר

  במדחס. בדוק עבודה שקטה וטמפרטורה נמוכה של המיסבים .5.5.9
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 וודא כיוון נכון של מפסיקי יתרת זרם של כל המנועים. .5.5.10

 בדוק במראה נוזל של מערכת הגז משהמערכת מלאה ויבשה. .5.5.11

 מים נקיים.  יציאת ות של צנרת מים, וודאבצע שחרור אויר בנקודות גבוה .5.5.12

 .התפשטות סגורים יאטמ' במיכל 2וודא קיום לחץ של  .5.5.13

 

 טיפול שנתי:פרק  .6
החצי חודשים מהטיפול  6אשר יבוצע פעם בשנה מרווח של  שנתיטיפול 

 שנתי האחרון שקדם לו, כפי שיפורט להלן:
 

 רור מים מרכזיותיטיפול שנתי ליחידות ק .6.1

 שנתי ובנוסף:בצע טיפול חצי  .6.1.1

 .מיזו"אבדוק חיזוקי נחשונים ונקה בקיטור את נחשוני יחידות  א.

 בצע ניקוי מחליפי חום מעבי מים. ב.

 בדוק  בידוד צנרת קירור תקן בהתאם לצורך. ג.

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

 בצע צביעה כללית של יחידת מיזוג אויר הכוללת את המדחסים בצבע המרטון אפור. ה.

 בצע צביעה של צנרת גז קירור: ו.

 .לחץ גבוה בצבע אדום 
 .לחץ נמוך בצבע כחול 
 .לחץ קו נוזל בצבע ירוק כהה 

 בצע ניקוי כללי בחדר המכונות. ז.

 צע טיפול חצי שנתי ובנוסף:ב - מעבה אויר, מאייד אויר -טיפול שנתי ליחידות מרכזיות  .6.2

 מיזוג אויר.קה בקיטור את הנחשונים ביחידות בדוק חיזוקי נחשונים ונ .א

 בצע ניקוי קיטור מעבה אויר. .ב

 בדוק ותקן בידוד צנרת קירור. .ג

 החלף שמן למדחס לפי הוראות היצרן, החלף מסנן מיבש למערכת גז קן נוזל. .ד

 בצע צביעה כללית של יחידת מיזוג אויר הכוללת את  .ה

 המדחסים בצבע המרטון אפור. 

 בצע צביעה של צנרת גז קירור: .ו

  .לחץ גבוה בצבע אדום 
  .לחץ נמוך בצבע כחול 
  .לחץ קו נוזל בצבע ירוק כהה  

 
 בצע ניקוי כללי בחדר המכונות. ז.       

 

 בצע טיפול חצי שנתי ובנוסף: - נחשוןטיפול שנתי ליחידות טיפול אויר ומפוח  .6.3

זיהומים חריגים )שטיפה בלחץ(  והסר  אות"וביטבדוק ניקיון נחשונים ביחידות מיזוג אויר  .א

 כולל טיפול נגד פטריות.

 בדוק תקינות הבידוד ובצע תיקונים היכן שנדרש. .ב

 בצע ניקוי מחליף חום מעבה מים. .ג

 בדוק תקינות מעגלי קירור ביחידות קירור מים. .ד
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 בדוק תקינות מערכת החשמל במעגלים, בחיבורים ובאינסטלציה וכו'. .ה

 בצע טיפול למדחסי הקירור לפי הוראות היצרן. .ו

 בצע צביעה כללית של יחידות מיזוג אויר הכוללת את המדחסים בצבע המרטון אפור. .ז

 צנרת גז קירור, צביעה וחיזוקים: .ח

 .לחץ גז גבוה בצע אדום 
 .לחץ גז נמוך בצבע כחול 
  קו נוזל בצבע ירוק כהה.לחץ 
 

 בצע ניקוי כללי ביחידות מפוח נחשון וטיפול אויר. ט.

 

 בצע טיפול חצי שנתי, ובנוסף: - אוורורטיפול שנתי למערכות  .6.4

 גופי חימום. בדוק  .א

 מגן אש. בדוק .ב

 בצע חיזוקי תעלות, תריסים וניקוי כללי. .ג

 גלגלי רצועות לשחיקה החלף בהתאם לצורך. בדוק .ד

 וצביעה.ניקוי כללי  .ה

 . בצע טיפול בלוח החשמל .ו
 

 :בצע טיפול חצי שנתי ובנוסף - ואידוי מיםעיבוי מים  –יפול שנתי ליחידות מרכזיות ט      .6.5

 בדוק תקינות הבידוד ובצע תיקונים היכן שנדרש. .א

 בצע ניקוי מחליף חום מעבה מים. .ב

 בדוק תקינות מעגלי קירור ביחידות קירור מים. .ג

במעגלים, בחיבורים ובאינסטלציה וכיו"ב. בדוק תקינות הבידוד  בדוק תקינות מערכת החשמל .ד

 כן שנדרש.יובצע תיקונים ה

    מוסמך(. ע"י חשמלאי)בדוק תקינות מערכת החשמל במעגלים, בחיבורים ובאינסטלציה  .ה

 בצע טיפול למדחסי הקירור לפי הוראות היצרן. .ו

 .בצע צביעה כללית של יחידות מיזוג אויר הכוללת את המדחסים .ז

 צביעה וחיזוקים.בצע צנרת גז קירור  .ח

 בצע ניקוי כללי בחדר מכונות. .ט
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השירותים ומיני מרכזיים  מזגנים מפוצלים  מערכת מיזוג אוויר מסוג יפול ט  .7
 :כללי – םודרישותיה

 
 יכללו:ואשר  אחת לחצי שנה טיפולים תקופתיים במסגרת הסכם זה יכלול בין היתררות יהש 7.1

בציון מיקומם המדויק במתקן,  מספורם וסימונם לפי שיטה, בפלטה חרוטה רישום של כל המזגנים  .א

 .דרוםלוגיסטיקה בינוי ונכסים  מחוז ' יחת בשני מקומות ע"י הקבלן ובתאום עם מנהל

 ויר או החלפתו בבד פילטר. ניקוי סוללת הפנים )במקום(. וניקוי המאייד כולל מפוח.וניקוי מסנן הא .ב

יבוצע טיפול מונע מקומי הכולל חומר להפיכת החלודה  –בכל מזגן בו תתפתח חלודה מתפשטת   .ג

 לשכבת מגן + צבע יסוד  לפחות.

 הקבלן יבצע טיפול מונע כנגד התפתחות פטריות במזגנים, .ד

 פירוק מזגן לצורך ניקוי הסוללות באחריות הקבלן. .ה

העברת המזגן מחימום לקירור כולל  ,לית בפעולהאבדיקה חזותית ושמיעתית ובדיקה פונקציונ .ו

 פך.יולה

רות ובהתאם לעונות השנה ובתאום עם ייהיה בהתאם לתאריך תחילת הסכם הש הטיפוליםסדר  .ז

  של מחוז דרום. בינוי ונכסיםלוגיסטיקה  יח'

שיכלול מס' מזגן , מיקום, שעת קריאה,  ,ממוחשב הקבלן דו"ח  אחזקה יועבר ע"י לחצי שנה אחת  .ח

 התקלה ואופן הטיפול. רתיאוזמן הגעה לטיפול במזגן 

 

 תיקונים באחריות ועל חשבון הקבלן 7.2

יערך במקום או במעבדת הקבלן ומיני מרכזיים תיקון מכל מין וסוג שהוא של מזגנים מפוצלים  .א

 לתיקון במקום. אין אפשרות ו במידה

 לפי הצורך כולל סבלות. –וחזרה  מהמתקןהובלת המזגנים  .ב

 במישרין או בעקיפין.וכל עבודה הקשורה בתיקון המזגנים פירוק והרכבה  .ג

 מרים שונים הדרושים לצורך ביצוע התיקונים.ואספקת כל החלקים, אביזרים וח .ד

 3חלקי החילוף שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים וזהים  למקורים, מלבד מדחסים למזגנים בני  .ה

 לה, אשר להם אפשר שיסופקו מדחסים משופצים.שנים ומע

  מדחס. , מלבדהמתקןהחלקים המוחלפים יימסרו למנהל   .ו

חדר. תקלה  תרמוסטטבמזגנים שיש פיקודים )שלטים( בעת תקלה החלפתם תבוצע   ע"י  .ז

 תבוצע ללא תשלום.  התרמוסטטהחלפת המחייבת  חדר בתרמוסטט

  תיקון.כל מזגן שיגיע למעבדה לבצביעה  ונע חלודה הכוללסוללות וטיפול מ ניקוי יסודי כולל שטיפת .ח

באזור הטיפול ויוודא שסביבת עבודתו לכלוך וציוד ישן שהוחלף / הושאר  הקבלן ידאג לפינוי .ט

 יה.  יתישאר נק

 אותם.   הלקוי, אלא ישפץני אהקבלן לא ישבית מזגנים כתוצאה ממצבם המכ .י

 תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מכבי. –השבתת מזגן  .יא
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 השרות אינו כולל: 7.3

 כתוצאה מפעולה רגילה של המזגן.    מו בזדון או משבר או מגניבה ושלאתיקון נזקים שנגר  .א

 החלפתם. עבודת עלות חלקי פח ופלסטיק הדרושים החלפה כולל את  .ב

 צינורות וקערות ניקוז. .ג

 

 מעבים:   -VRF( יחידות שנתיטיפול רגיל ) .8
 העיבויבדיקה ויזואלית שאין חפץ זר על כניסות ויציאות האוויר של סוללת  8.1

 ובהפסקהשלמות ותקינות מפוח מעבה צירי כולל רעשים בהתנעה  -בדיקה ויזואלית  8.2

בדיקת שלמות סוללות מעבה, סירוק עלים מעוכים, שטיפת צלעות וסוללות מעבה עם  8.3

 ניקוי "גרניק" מקורי  חומר 

 קיון, דלתות גישה, ברגים, טיפול במוקדי קורוזיהינ -כלליתבדיקה  8.4

 פתח דלת שירות וטפל: 8.5

   מוקדי קורוזיה בבסיס היחידה .א

 בדוק שלמות החלקים .ב

 א שאין מקום קינון/גידול בעלי חייםדוו .ג

 מוקדי קורוזיה בהלחמות וחיבורי צנרת .ד

 כנדרש רעידות של כל היחידה והחלף בולמישלמות בולמי הרעידות של מדחסים ו .ה

 בדוק כמות גז הקירור לפי הנחיות היצרן .ו

 בדוק כי פתחי אוורור של לוח החשמל פתוחים למעבר אוויר .ז

 ת והחלף כבלים פגומיםרובדוק שלמות כבלי חשמל ותקש .ח

מתפורר ור וגמישותו והחלף בידוד קשיח בדוק שלמות בידוד טרמי לצנרת הקיר .ט

 )כולל עטיפה(

מחשב נייד על  את היחידות למצב קירור בקיץ ומצב חימום בחורף והתחבר עםהפעל  8.6

לפרמטרים של יחידות העיבוי  דקות 20. אסוף נתונים במשך בפעולההנמצא  מעגל הגז

מיות. בסיום הבדיקה שמור את הממצאים לנציגו המוסמך של יהפנ ויחידות המאיידים 

 למזמין.היצרן יש להעביר  היצרן. את דוח התייחסות 

ותקן  את צנרת גז הקירור, החשמל והתקשורת החיצונית החשופה על הגגות או  קבדו 8.7

 להגנה. ושלמות תעלות הפח וודא שלמות הבידוד, עיגון הצנרת, תמוכות הצנרתבחצרות, 

 

 מאיידים:   -VRF( יחידות שנתיטיפול רגיל ) .9
קיון, דלתות גישה, סגרים, שלמות מכסי מתכת ללוחות ינ :ויזואלית למאיידים בקורת 9.1

 אינטגרליים על היחידה, אטמים, ברגים. חשמל 

 טיפול יסודי במוקדי חלודה 9.2

בדוק שלמות בידוד טרמי לצנרת הקירור וגמישותו והחלף בידוד קשיח או מתפורר  9.3

 עטיפה( )כולל 

וסוללות מעבה עם  בדיקת שלמות סוללות מעבה, סירוק עלים מעוכים, שטיפת צלעות 9.4

 ניקוי "גרניק" מקורי  חומר 
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 קיון, דלתות גישה, ברגים, טיפול במוקדי קורוזיהינ -בדיקה כללית 9.5

 דקות ובדוק: 4מיות למשך יהפעל את כל יחידות האיוד הפנ 9.6

 אין דיווח בפנל ההפעלה לתקלה  .א

 אין רעש חריג מהיחידה  .ב

 אין רעשים משסתום ההתפשטות .ג

 של מי עיבוי בצינור השקוף ונקה לפי הצורך יש זרימה חופשית .ד

 אין רעידות בזמן פעולה .ה

 אין סימני הזעה על גוף היחידה .ו

 ת והחלף כבלים פגומיםרובדוק שלמות כבלי חשמל ותקש .ז

 קיון מסננים באמצעות שואב אבק והחלפת מסנן פגום/ מתפוררינ 9.7

 

 חלקי חילוף כללי .10
ומתוכננת  קה מונעתזלל אחההתקשרות עם הספק היא על פי הסכם שירותים הכו 10.1

המצ"ב. אחזקת שבר הכוללת חלקי חילוף תבוצע כנגד הצעות  4ועד א 1בנספחים א

מחיר נפרדות לפי שעת העבודה שתקבע בהסכם זה ומחירון חלקי חילוף של היצרן 

יתומחרו בנפרד ויהיו על פי מחיר  –כדלהלן: עלות חלפים הנובעים מתקלות שבר נזק 

.  מובהר כי 10%"מחיר עלות"( בתוספת  –( של החלפים )להלן costעלות יצור מוכחת )

לצורך חישוב עלות, יעביר הקבלן למכבי הצעת מחיר ומכבי תהא רשאית לבודקה אל  

מול הצעות מחיר רשמיות אחרות בשוק ומחיר העלות על פיה יהא זכאי הקבלן 

 הצעות.לתמורה בגין חלפים אלו, יהא על פי ההצעה הזולה ביותר מבין ה

לכל חלק חדש שיוחלף תינתן אחריות של שנה לפחות מיום החלפתו ובמקרה של חלק  10.2

הסטנדרטים  שאורך חייו ממושך, תינתן אחריות ארוכה יותר בהתאם ועל פי

 המקובלים בענף מיזוג אויר.

כל חלק שיוחלף , יהיה בדגם זהה לחלק המקורי ומאותו היצרן ככל שניתן, כאשר  10.3

פק הספק חלק שווה ערך כפי שיאושר ע"י מכבי שירותי בריאות. הדבר לא ניתן, יס

 .10%קבלה / חשבונית בתוספת רווח קבלני  חומרים וציוד ישולמו לפי הצגת

כל החומרים , האביזרים והחלפים אשר יסופקו ע"י הספק יהיו מהמין והסוג  10.4

המשובח ביותר ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן הישראלי, למפרט מכבי 

 שירותי בריאות ובהתאם להוראות ולאישור הסוכן או יצרן הציוד בארץ.

מערכות הדורשות תיקון/שיפוץ תימסרנה לידי מכבי שירותי בריאות לאחר הרצה  10.5

 ובחינות קבלה , כשהן פועלות בצורה תקינה.
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 1'א    ספחנ

 יחידת מיזוג בקירור – חצי שנתית דו"ח ביקורת

 _________  מתקן :

 _________ תאריך ביקור :

 _________ יחידה מס' : 

 

 ניקוי מסננים  בדיקת פעולת מדחס  בדיקת רעידות 

 ניקוי סליל אידוי  בדיקת בקרת תפוקה  בדיקת וסתי אויר 

בדיקת מנועים ופסקי  

 זרם

 ניקוי סליל עיבוי  בדיקת שמן 

 בדיקת רצועות  בדיקת נוזל קירור   

 בדיקת ניקוי וניקוז  בדיקת דליפת גז   

   בדיקת לחצים   

 בדיקת מפוחים ומיסבים  בדיקת בקרים   

 בדיקת זרם מנועים  בדיקת אבטחות   

   גופי חימום   

 ניקוי כללי     

 בדיקת פעולה כוללת     

 רישום שירות בספר מתקן     

      

 

 דו"ח תיקונים

 

 שירות מס' _________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

__________        ______________ 

 נציג בעל הנכס           טכנאי שירות

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 הערות נציג מכבי שרותי בריאות

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 
21 

 '2אנספח 

 מפוח נחשון מערך בדיקת יחידות טיפול אויר -  חצי שנתית ביקורתדו"ח 

 _________  מתקן :

 _________ תאריך ביקור :

 _________    יחידה מס' : 

 

   בדיקת פעולת מדחס  בדיקת רעידות 

 ניקוי סליל אידוי  בדיקת בקרת תפוקה  בדיקת וסתי אויר 

בדיקת מנועים ופסקי  

 זרם

 ניקוי סליל עיבוי  בדיקת שמן 

 בדיקת רצועות  בדיקת נוזל קירור   

 בדיקת ניקוי וניקוז  בדיקת דליפת גז   

   בדיקת לחצים   

 בדיקת מפוחים ומיסבים  בדיקת בקרים   

 בדיקת זרם מנועים  בדיקת אבטחות   

   גופי חימום   

 ניקוי כללי     

 בדיקת פעולה כוללת     

 רישום שירות בספר מתקן     

      

 

 דו"ח תיקונים

 

 שירות מס' _________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

__________     ________________________ 

 נציג מכבי שרותי בריאות/מפקח         טכנאי שירות

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 הערות המפקח

 

 



 
22 

 

 '3אנספח 

 מקררי מים + יחידות מיזוג עצמאיות–חצי שנתי  דו"ח ביקורת פעולת מתקן

 

  תאריך  שם המודל

  שם הבודק  דוריימס' ס

 

 

 מס'

(1) 
 פריט מתח

 - 10%סטנדרט בתחום של 

 + מהמתח הנומינלי
 Vנתון 

 זרם בפעולה (2)
מהמתח  115%בתחום של 

 הנומינלי
A 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

 לחץ סניקה )לחץ עיבוי(

 לחץ יניקה )לחץ אידוי(

 יציאה        טמפ' "אמצע"

 כניסה        בעיבוי

 KGF/CM2 

 KGF/CM2  

 BD C 

 BD C 

 

 

 

 

(7) 

T 

 יציאה        טמפ' "אמצע"

 כניסה       בעיבוי

T 

 טמפ' גז ביניקה

  

 BD C  BD C 

 BD C  BD C 

 C8 DEGREEמעל 

 C 

 C  טמפ' גז בסניקה (8)

 C  טמפ' נוזל קפילרה (9)

 C  )שסתום התפשטות( 

 C  (9טמפ' רויה בלחץ יניקה ) (10)

   (4טמפ' רויה בלחץ יניקה ) (11)

(12) 
 –( 11)חימום יתר( ) ערך שיחון

(7) 
 DEGREE 

(13) 
 –( 9ערך שיחון )חימום יתר( )

(10) 
 DEGREE 
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 '4אנספח 

 דוחו"ת ליקויים, טיפול וביקורת

 

 הערות
פעולה 

 מומלצת

השפעה על 

 המערכת
 התקלה רתיאו

מ .1.1.1.1.1

ס

"

 ד
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 נספח ב'

 הסכם ההתקשרות
 2017 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 בריאות מכבי שירותי

 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס' 
 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד 

 "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת
 ;מצד אחד

 

 ל ב י ן

 

 __________________ בע"מ__________

 __________________________ח.פ. __

 _____________________________מרח' ____

 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר 
 ;שנימצד 

 

 

שירותי תחזוקה שוטפת, אחזקה אספקת ל ,135/2016ו שמספר פומבימכרז ומכבי פרסמה   הואיל
"השירותים" או "השירות"( למערכות מיזוג אוויר ואוורור  –מונעת ושירות מקיפים )להלן 

 מפוחי עשן, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים מפוצלים ידותמיזוג מרכזיות ויח ידותהכוללים: יח

(, אשר העתק ממנו על "המכרז" :)להלן ( המערכות"או " "המערכת" –)להלן  VRFומערכות 
 הימנו;להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד   'כנספח אנספחיו מצורף 

 
ואשר  ,מכרזל ג'כנספח (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" ן:והזוכה הגיש הצעה למכרז )להל והואיל

בהתאם לתנאים  לספק את השירותיםהסכים , ובכך מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
 ;ובכל נספחיו המפורטים בהסכם זה

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

 
 

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,
 
 

 כללי .1

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

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

דם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3
 :אחר

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.3.1

 .מכרזל ג'נספח  -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2
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בכל מסמכי המכרז  המפורט ולפי במכרז כמוגדר הכל -" השירות" .1.3.3
 בהסכם זה על נספחיו.ונספח א למסמכי המכרז  במפרטו

: , בין היתרערכות מיזוג אוויר ואוורור הכוללותמ         -"מערכת/מערכות" .1.3.4
מפוחי עשן, מזגנים מיני  ידותמיזוג מרכזיות ויח ידותיח

 –)להלן  VRFכולל מערכות מרכזיים, ומזגנים מפוצלים 
 –כאמור במפרט הטכני  (המערכות"או " "המערכת"

 .' למסמכי המכרזנספח א

טיפול מונע יסודי, כוללים, השירותי אחזקה שוטפת  - "שוטפת אחזקה"שירותי  .1.3.5
 תיקוניטכנית והדרכה כל ימות השנה, תיקונים,  תמיכה
 לפי מונעים טיפולים(, סביר משימוש)כתוצאה  שבר

אספקת חלפים הדרושים ו תוכנה עדכוני, יצרן הוראות
או לשם השבת המערכת  לשמירת המערכת במצב תקין

 .לתפעול תקין

 

 אנשי קשר .2

מטעמה בכל הקשור לביצוע להיות המנהל הממונה  ________________ מכבי ממנה בזה את .2.1
 הסכם זה.

 נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. להיות_______ __________ממנה בזה את הזוכה  .2.2

, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי לשירותנציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  .2.3
 י מכבי.די-לידרש לכך עיוישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 

 לעניין מתן השירותהזוכה והצהרות התחייבויות  .3

 וביקורות מקצועית תמיכה שירותי, שוטפת אחזקה שירותי לתת מסוגלמצהיר, כי הוא  הזוכה .3.1
 .נספחיו על זה בהסכם המפורט לפי"ל, הנ למערכות טכניות

 למפורט בהתאם למערכות שירות, לספק למכבי את הההתקשרות תקופת בכלהזוכה מתחייב,  .3.2
מפרט ובהצעתו, ולעמוד בכל הכמויות, התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם ב, זה בהסכם

 זה ובמסמכי המכרז. 

להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין הזוכה מתחייב  .3.3
 שליטה לגביהן.

 הדרושים והחלפים דיקההב ציוד, הידע, המתאים האדם כוח מצוי ברשותו כי, מצהיר זוכהה .3.4
ולשם הדרכת הפעלתן, הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי בידו  המערכות תחזוקת, לשם

פי כל דין, לייבוא, לשירות ולאחזקת המערכות -כל האישורים וההיתרים הנדרשים על
 והחומרים לביצוע הבדיקות במערכות.

, זה בהסכם המפורטים ובמועדים םבזמני, להשיג ובאפשרותו ברשותו ויהיו ישמצהיר,  הזוכה .3.5
 לתחזוקת המתאימים וכלים במכשור המצוידת מעבדה לו יש וכי, למערכות וציוד חילוף חלקי

 כל למשך, זה בהסכם האמורים השירותים מתן לשם מיומנים אנשים צוות וכן המערכות
 .ההתקשרות תקופת

, בטוחות עבודה בשיטות שימוש תוך, זה להסכם בהתאם השירותים את ליתן מתחייב הזוכה .3.6
 .תקין ובציוד מיומן עובדים בצוות

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

 של ההסכם.                

 

  מערכותקה לוחזתשירות  .4

החצי שנתיים והשנתיים  השירותים, יכללו זה להלן 4בסעיף האמור  מבלי לגרוע מכלליות .4.1
כמפורט במסמכי המכרז, לרבות במפרט את הפעולות  ,בין היתר במערכות על פי הסכם זה,

 מסמכי המכרז(.ל 'א נספח)
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 שבר תיקוני, תיקונים, והדרכה טכנית תמיכה ויכלול מכבי באתר ינתן התחזוקה שירות .4.2
 הדרושים חלפים אספקת, היצרן הוראות לפי מונעים טיפולים(, סביר משימוש)כתוצאה 
 תוכנה ועדכוני טכניות ביקורות, תקין לתפעול השבתה לשם או תקין במצב המערכת לשמירת
, העבודות כל את כולל השירות. מכבי מצד תמורה או תשלום תוספת ללא והכל, למערכת
 . התחזוקה ביצוע לשם הדרושים והחלקים החומרים

ערבי חג בין ו' ו בימיו 17:00עד  07:00קה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות וחזתשירותי ה .4.3
 . 13:00עד  08:00השעות 

יענו באותו יום עבודה  14:00: קריאות שתתקבלנה עד השעה שירות לקריאות תגובה זמני
 שעות ממועד קבלת הקריאה אצל הזוכה.   4ובתוך 

 3 -, תיענה תמיד באותו יום העבודה ולא יאוחר ממערכת השבתתקריאת שירות במקרים של 
 .התקלה לסיום עד ותטופלשעות מקבלת הקריאה, גם אם תגיע סמוך לסוף יום העבודה, 

ותחזוקה שאינם דחופים ושירותי תחזוקה מונעת יינתנו בשעות בהן אתרי מכבי  אינם  שירות .4.4
 פעילים  ובעיקר בימי ו', בתיאום עם מנהלי אתרי מכבי. 

ההודעה הטלפונית על ממועד ( שעות עשרים וארבע) 24התקלה במערכת לא תתוקן בתוך אם  .4.5
זו של מערכת חלופית ברמה זהה או דומה ל, הזוכה יספק למכבי באופן מיידי, התקלה לקבלן

 . המערכת נשוא הסכם זה

ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמערכות ויציג אותו  הזוכה .4.6
 פי דרישת מכבי. -בי בכל עת עללמכ

 לתיקון הדרוש ככל, היצרן המלצתפי -על חילוף וחלקי חלקים מלאי ברשותו חזיקי הזוכה .4.7
 ממועד לפחות שנים שבע של לתקופה וזאת, דרושות תוכנות לרבות, המערכות ולתחזוקת
 . מכבי בשימוש המערכות עוד וכל מערכת כל של המסירה

 .המערכות לתחזוקת שירות אנשי שני לפחות להעסיק הזוכה מתחייב, כן כמו .4.8

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

 

  שירותים שוטפים לתקלות .5

הזמנת שירותי תיקונים לתקלות שוטפות במערכות תבוצע ע"י מכבי באמצעות הזמנה  .5.1

ההזמנה ו/או  ותכלול קריאה טלפונית שתגובה במקביל במשלוח SAP-ממערכת ה ממוחשבת
במייל ע"י מנהל האחזקה המחוזי ו/או מנהל המתקן ו/או מי מטעמו אשר מונה ע"י מכבי 

 ושזהותו תימסר בכתב לקבלן ע"י מנהל האחזקה המחוזי.

למתן הקבלן מתחייב , קריאה שתתקבל ממכבי בין בכתב ו/או באמצעות הטלפוןבכל מקרה של  .5.2
שעות עבודה ממועד  8עד  וביצוע התיקון הנדרש בשלמותו )במידה שניתן לבצעו במתקן( תגובה

 קבלת הקריאה.

 ביצוע תיקונים במערכות ע"י הקבלן יעשה ככל שניתן במתקן עצמו. מערכות או חלקי מערכות, .5.3
ההודעה ממועד  שעות 24על שיימשך מתיקון  –אשר יהא הכרח לתקן במעבדת הקבלן 

 .  לאותו מתקןפונית על התקלה לקבלן, יחייב את הקבלן באספקת מערכת חילופית הטל

הקבלן להחתים את נציג המחוז על כל טיפול ו/או קריאת שרות לתיקון תקלה  באחריות .5.4
  . חתימת נציג המחוז תהווה ראיה לעצם מתן הטיפול ע"י הקבלן ולשביעות רצונה במערכות

 .זה מתיקון מכבי של

 ביןה -יב להקים מוקד טלפוני מאויש לטובת קריאות שירות אשר יפעל בימים אמתחי קבלןה .5.5
 הינו ומספרו 13:00 -ל 07:00 השעות בין שישי וימי חג ובערבי 17:00 ועד 07:00 השעות
 .מהמוקד שרות קריאות קבלת לשם תקשורת באמצעי יצוידו הקבלן טכנאי ___.__________

 לבצע הקבלן מתחייב זה הסכם לסיום עובר האחרון החודש במהלך, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .5.6
יסודיות בכל המערכות, כחלק מהשרות השוטף תוך וידוא תקינותם. מערכת שתמצא  בדיקות
 תתוקן במסגרת השרות השוטף במהלך חודש זה. –בלתי תקינה  –זו  בבדיקה
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 טיפול בקריאות חירום .6

חרום, תהא מכבי לאור היותה קופת חולים  מובהר ומוצהר ע"י הקבלן כי ידוע לו כי בזמן .6.1
, המספקת שירותי בריאות לקהילה "מפעל חיוני" כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חרום

, להעניק למכבי עדיפות בקבלת שרות להלן 6.2ולפיכך הוא מתחייב מבלי לגרוע מהקבוע בסעיף 
 על פני כל לקוח אחר שלו. 

זכאית לדרוש מהספק כי יספק לה לאלתר עוד מובהר, כי בשעת חרום תהא מכבי  .6.2
טכנאי/חשמלאי לאשר יוצב במוקד החרום של מכבי ויהיה אחראי למתן מענה לתקלות  

 טכניות במערכות המיזוג של מכבי.
 

על פי הסכם זה בין אם  השירותים , מובהר, כי מתןעילל 5 – 4 יםמהאמור בסעיפמבלי לגרוע  .6.3
במהלך טיפול שוטף חצי שנתי או שנתי ו/או עקב קריאה לטיפול שוטף בתקלה ו/או בשעת 

 :הכלולות באחריות הקבלן כולל גם את הפעולות הבאות חרום

כל פעולה הנדרשת במפורש ו/או מכללא לצורך מתן השירותים באשר היא כוללת:  .א
עבודות לוואי ועזר הקשורות ישירות ו/או  נסיעות, הובלה ,פירוק, הרכבה, התקנה,

בעקיפין בתיקון המערכות, לרבות עבודת מנוף להנפה והנחת המערכת או כל חלק 
 מהמערכת.

 כל שימוש בציוד מכני, כלי עבודה ומכשירים המשמשים לשם מתן השירותים. .ב

כלי הובלת כל ציוד באשר הוא הנדרש לצורך מתן השירותים לרבות העמסתו ופריקתו על  .ג
 רכב של הקבלן, לרבות עבודת מנוף.

אספקת כל חלקי החילוף והאביזרים והחומרים הדרושים לביצוע התיקון במערכות,  .ד
כאשר חלקי החילוף שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים וזהים באיכותם לחלקים המקורים 

 של המערכות. 

ערכת, דהיינו שיפוץ מערכות אשר מצבם המכאני לקוי. בהקשר זה מובהר, כי השבתת מ .ה
הוצאתה הסופית משירות, תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי והקבלן לא יוציא 

 משרות על דעת עצמו כל מערכת  בעלת תקלות מכאניות כאמור.

 

 השירותים מושא הסכם זה אינם כוללים: .7

 תיקון נזקים שנגרמו למערכות בזדון לרבות פריצה וחבלה או בשל פריצת שריפה ו/או נזקים      .7.1
 שנגרמו ע"י מכבי ו/או מי מטעמה כתוצאה מתפעול לא נכון של המערכות.                             

 
 עלותיתומחרו בנפרד ויהיו עפ"י מחיר  –עלות חלפים הנובעים מתקלות שבר הנובעות מנזק     .7.2

 . 10%"( בתוספת מחיר עלות" –של החלפים )להלן ( costמוכחת )יצור 
 מובהר כי לצורך חישוב עלות, יעביר הקבלן למכבי הצעת מחיר ומכבי תהא רשאית לבודקה 

  ומחיר העלות על מנותני שירותים דומים אחרים אל  מול הצעות מחיר רשמיות אחרות בשוק 
 בגין חלפים אלו, יהא על פי ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות זכאי הקבלן לתמורהפיה יהא  

 שתתקבלנה אצל מכבי 
 

 

 ת מכבי יובוהתחיי .8

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

 טיפול, בדיקתן לצורך למערכות גישה מוסדרת ומבוקרתתאפשר לזוכה, בתיאום מראש,  מכבי .8.2
 .ותחזוקתן בהן

 

 התמורה ותנאי תשלום .9

פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל .9.1
ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, -בפועל ושאושרה עלן בעבורם שירות שנית ותהיחיד

אם הספק  או חשבונית עסקה ; חשבונית מס כחוקזוכה כנגד הוצאת ידי מכבי ל-שתשולם על
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לאחר התשלום יעביר , ובמקרה כאמור, על בסיס מזומן לפי החוק והתקנות מאושר לעבוד
 (."התמורה")להלן:   למכבי חשבונית מס בהתאמה

הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות, המיסים, מובהר, כי התמורה  .9.2
והזוכה לא יהא זכאי לכל  ,המקצועיים השירותיםאספקת /במתןכים הכרוההיטלים והאגרות 

 תמורה נוספת מעבר לתמורה.

 ., כי התמורה לא תהא צמודהמובהר בזאת .9.3

יום(  65( יום )תום חודש + וחמישה)שישים  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .9.4
 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-ממועד הפעילות/, על

ששה חודשי פעילות ובכל תום ימים מתום  )עשרה( 10-מהחשבונית תוגש לא יאוחר  .9.4.1
למועד יידחה . אם תוגש לאחר מועד זה, אזי התשלום ששה חודשי פעילות נוספים

 .התשלום הבא

, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים חצי שנתי גיש למכבי חשבוןהספק י -הגשת החשבונית  .9.4.2
 תלווה החשבונית לו. הספק יצרף דוח מפורט, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים.

 בתעודות  -מצ"ב כנספח להסכם  -השירות  מקבל טיפול עליו חתום בטופס
 קבלה תאריך, המקבל של וברור מלא שם בציון המקבלידי -על חתומות מקוריות
  . וחתימה

מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית והדו"ח  .9.4.3
 אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי , .9.4.4
מכבי רשאית לקזז דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא 

הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, 
 ימים מראש 14ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

 

 סעדים ותרופות .10

רשאית תהא מכבי לא מילא הקבלן את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות ההסכם,  .10.1
 להלן:וזכאית להטיל על הספק קנס כמפורט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ותדירות החריגות.מכבי תשקול הפעלת הסעיף בהתאם לסוג החריגה  .10.2

בהוכחת נזק. הקנסות יקוזזו על ידי  מוסכמים בלא צורך קנסות פי סעיף זה הינם -עלהקנסות  .10.3
 תביעותיה של מכביאת אלה אינם ממצים את כל הנזקים וקנסות מכבי מהחשבונות השוטפים. 

 .להלן 18הכל בכפוף לסעיף  –

 קנס חריגה דרישה הנושא

הטיפול במערכות מועד 
 מרכזיות 

במועד ביצוע פיגור  פעמים בשנה 2
מעל שבועיים  –הטיפול 

 ממועד הטיפול המתוכנן

אחזקת מעלות 1% 
בגין כל יום טון קירור 

   לכל מערכת פיגור

הטיפול במערכות מועד 
VRF 

במועד ביצוע פיגור  פעם בשנה 
מעל שבועיים  –הטיפול 

  ממועד הטיפול המתוכנן

טון מעלות 1% 
בגין כל יום קירור 
 .לכל מערכת פיגור

הטיפול במזגנים מועד 
מפוצלים ומערכות מיני 

 מרכזיות

במועד ביצוע פיגור  פעמים בשנה 2
מעל שבועיים  –הטיפול 

  ממועד הטיפול המתוכנן

הטיפול מעלות 1% 
בגין כל לכל מערכת 

 יום פיגור.

תקלות אחזקה ו/או 
 תקלות שבר

 ש"ע לקריאה 8
 

בגין  התיקוןעלות   בדרישהאי עמידה 
לאותה  חריגה
 , הזמנה

אספקת מערכת 
 חליפית  

כמפורט בסעיף 
4.5 

עלות שכירת מערכת  אי עמידה בדרישה
₪  1,000חליפית + 

 בגין כל יום.
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עמידה בדרישות ההסכם, מחוייב  מובהר בזאת בכל מקרה של הטלת קנסות ע"י מכבי בגין אי .10.4
  .הקבלן בהמשך מתן שירות שוטף בהתאם להסכם

 

 הקבלן בעבודת בטיחות .11

 הקבלן יחל בעבודתו אך ורק לאחר שבוצע תיאום עם הגורם שהזמינו ממכבי לרבות מנהל       11.1

 האחזקה של המחוז ו/או מנהל המרכז הרפואי או מי מטעמו .  

 הדרכה  הקונקרטיים לעבודה הספציפית שתבוצע, קיבללאחר שאותרו הסיכונים 
 על הממונה בפני הצהרה על וחתם,וסביבתה לעבודה בטיחותיים הנוגעים בנושאים
  ומתחייב אותה הבין ,לעיל כמפורט בטיחות הדרכת כי קיבל מאשר הוא  ובה ,הבטיחות

 על פיה .  לפעול

 הקבלן ייתן מענה במסגרת עבודתו לכל סיכון שאותר .  11.2

מערכות  מיזוג   והתקנת הקבלן יהיה מצויד בכל המכשירים והציוד הנדרשים  לטיפול  11.3
אמצעי פירוק, הרמה, העברה,   אויר וידאג לכל הכלים הנחוצים לביצוע העבודה  כולל

 ציוד עבודה  בגובה, הובלה, והרכבה. 

 במצב עבודה בטוח. ו תקן, מאיכות מעולה ומחומר בריא ויוחזקו כל הכלים יהיו בעלי ת 11.4
והסיכונים  להם הן    עובדים יהיו מצוידים בציוד מגן אישי המתאים לכל סוגי העבודה  11.5

 חשופים במהלך עבודתם.

הבטיחות  הרלוונטיים,    הקבלן יהיה אחראי על ביצוע העבודה בהתאם לכל חוקי ותקנות 11.6
 לשמור על בטיחות העובדים ואזור העבודה . ל תקנה שנועדה לרבות עבודה בגובה וכ

אבוקה , בהלחמת  אבוקה או    עבודות הכרוכות בהשחזה , ריתוך , בחיתוך  -עבודה חמה  11.7
ציוד היוצר ניצוצות. הקבלן יהיה אחראי להציב באתר   ל עבודה עם להבה פתוחה או עם

 3בתכולה  של    )לפחות מטף אחד מטפים לכיבוי אש מהגודל והסוג המתאימים  העבודה 
ק"ג( וצופה אש ובהתאם לנוהל עבודה חמה במתקני מכבי שירותי בריאות . ביצוע עבודה 

 חמה מחייב תיאום ואישור מוקדם.

 )כולל תקרה( חיבורי חשמל,  הקבלן ידאג ,לא להשאיר , בכל מקומות העבודה / תיקון   11.8
או לא מחוברים למקומם ויביאם למצב  סגורים,  קופסאות חשמל , חיווט , כשהם לא 

 שלא יהווה מפגע  בטיחותי, לעובדי המתקן/ מבקריו, או כל עובד אחר.
הזוכה אחראי על מילוי כל דרישות ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע  11.9

 ועובדי קבלני משנה.  כלפי כל עובדיו 1999עובדים( התשנ"ט והדרכת 

נו של מדריך זה לידיעת כל עובדיו  ו/או מטעמו ולוודא קיום הזוכה אחראי גם להבאת תוכ 11.10
 הוראותיו.

הזוכה אחראי להבטיח שכל הציוד החשמלי וכל ההתקנות החשמליות יעמדו בתקנים  11.11
 .ויהיו עפ"י דרישות חוק החשמל

)עבודה במתקן  2008 בקרבתו תעשה בהתאם לתקנות החשמל עבודה במתקן חשמלי חי או 11.12
 . חלקים חשמליים "חיים" ובאזורים מסוכנים יוצבו שלטי אזהרה ליד חי או בקרבתו(.

יש חובה של הגנה על כבלי מאריך ופתילי זינה  בפני חישמול:   -שימוש בכבלים מאריכים  11.13
 .דלף-יש להשתמש בכבל מאריך תקין ותקני )ללא פגמים( הכולל  מגן לזרם

ן בתוקף ומתאים לעבודה עבודות חשמל תבוצענה רק על ידי חשמלאי בעל הסמכה ורישיו 11.14
   .אותה הוא מבצע

 . במהלך עבודה על מעגל חשמלי או בדיקתו, ינותק המעגל מרשת החשמל וינעל ויתויג 11.15

כל ההתקנות החשמליות תעמודנה בדרישות חוק החשמל. כולל שמירת מרחקים בין כבלי  11.16
 .חשמל תקשורת וצנרת מים

 . עובדי הזוכה לא ישתמשו בציוד וכלים של מכבי 11.17

כלים חשמליים ייבדקו לפני השימוש בהם. אין להשתמש בכלים פגומים. על הזוכה  11.18
מוטלת האחריות הבלעדית להבטיח שהכלים נמצאים במצב בטוח ונבדקים אחת לשנה  

 .ע"י  חשמלאי  מוסמך ושהשימוש בהם נעשה באורח בטיחותי

 . ציוד וכלים חשמליים ניידים חייבים להיות עם בידוד כפול  11.19
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כה לוודא ולספק לעובדיו את כל העזרים המכניים לשם הרמה והובלה של משאות על הזו 11.20
ולוודא שציוד ומכשור זה תקין ותקני ונבדק ע"י בודק מתקני הרמה מוסמך כבדים 

בתדירות הנדרשת בחוק ולהציג אישורים אלו במידת הצורך טרם תחילת העבודה לנציגי 
רים המתאימים, על פי כל דין, לסגירת המעבדה המרכזית . כמו כן ידאג לקבלת האישו

 כביש/מעבר לצורך פעולת הנפה

מכבי רשאית לבקש שיוצגו בפניה כל המסמכים הקשורים לעניין הבטיחות בעבודה  11.21
 .הציוד שבהם משתמשים עובדי הזוכה בחצרות מכבי  ותקינות

ות  להנחי  על הזוכה לדאוג לשמירת הוראות הבטיחות, בהתאם להוראות כל דין בהתאם 11.22
הבטיחות/ בריאות פנימיות של המעבדה ובהתאם להוראות הסכם זה. וכן לוודא שעובדיו 

 .ימלאו אחר הוראות אלו בקפידה

 2העולה על   כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק 11.23
מטרים, תתבצע אך ורק ע"י עובד שהוסמך והודרך ע"י מדריך מוסמך ובידיו אישור 

מעיד על כך  בהתאם לתקנות עבודה בגובה, את האישור יש להעביר למנהל האחזקה ה
 ()רצ"ב דגשים לעבודה בגובה

 דגשים לעבודה בגובה 

הקבלן מצהיר כי הוא ו/או עובדיו ו/או כל המועסקים מטעמו הוכשרו והם  .1
מוסמכים ומסוגלים לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה בתנאי העבודה 

שיהיו בעת ביצועה, לרבות בעבודה בגובה כפי המפורט בתקנות  הקיימים וכפי
 ועפ"י כל דין.  2007 -הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז

שיבצע עבודה בגובה הקבלן מתחייב לוודא בטרם ביצוע עבודה כלשהי, כי כל עובד  .2
באתר ו/או בדרכי הגישה אליו, יעמוד בכל התנאים הנדרשים בתקנות כאמור 

לעיל ובכלל זה, העובד יהא בגיר, יעבור בטרם ביצוע העבודות הדרכה,  11.6ף בסעי
יהא במצב שאינו מסכן אותו או את העובדים עמו כמפורט בתקנות הנ"ל וכן 

הקבלן להעביר למזמין בטרם ביצוע העבודה תעודה ו/או אסמכתא  מתחייב
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 .3

במידה ותידרש עבודה הכרוכה בהנפה או הרמת ציוד על החברה לפעול בהתאם 
הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים(,  תקנות
ולתאם מראש את העבודה עם ממונה הבטיחות המחוזי ו/או נציג  1992-התשנ"ג
 מכבי. 

 

 אחריות .12

לכל נזק ו/או אובדן ו/או פי דין -עלמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי  .12.1
למכבי ו/או למי יגרמו ילרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שפגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או 

 השירותים אספקתמטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם 
 כמפורט ומוגדר בהסכם זה. 

לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הזוכה מתחייב  .12.2
ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי הוצאה, לרבות הוצאות 

כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על 
 פי כל דין.

לזוכה אודות לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב ה הפיצוי והשיפוי כפופ חובת
שמכבי לא תתפשר בתביעה לכך ולנהל את התביעה הנידונה  וכהלז, למתן האפשרות התביעה

 הזוכה. ללא הסכמת

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .12.3
חים כדי לשחרר את יהיה בעריכת הביטו, ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

-אחראי לו על שהואבגין כל נזק מכבי ו/או מי מטעמה לפצות את  לשפות ו/או ומחובתהזוכה 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על

, מכל סכום שיגיע בכללותו זה סעיף לפי זכאית היא להםלנכות סכומים  תרשאי תהא מכבי .12.4
 לגבותם תרשאי תהאפי חוק, בכל זמן שהוא, וכן -, בצירוף הצמדה וריבית עללזוכה הממנ

 בכל דרך אחרת.  מהזוכה
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 הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, .12.5
פי ההסכם. למעלה מן הצורך -ידו על על הניתנים לשירותיםחסים ההוראות והתקנים המתיי

, (נוסח משולב)החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב יובהר, כי הזוכה 
אך מבלי לפגוע בכלליות  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995-"התשנה

 וו/או קבלני המשנה של ו ו/או שליחיו ו/או משמשיוכל עובדישהזוכה, האמור לעיל, באופן 
אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או  , לרבותהשירותים במתןועובדיהם שיועסקו 

 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה .12.6
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו/או עלההסכם 

 ., כהגדרתם להלןבביטוחי הזוכהשאינו מכוסה נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או 

 

 ביטוח  .13

זה ו/או על פי דין, ממועד תחילת הסכם זה  הסכםעל פי  הזוכהאו מהתחייבות /ומבלי לגרוע מאחריות     .13.1
, בחברת ולערוך ולקיים על חשבונ הזוכההמוקדם, מתחייב  לפי, השירותים מתן תחילת ממועד או

ב"אישור עריכת ביטוחים"  המפורטים הביטוחים אתביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, 
את   וכן"( הזוכה ביטוחי עריכת אישור)להלן: " ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה להסכם המצורף

משך כל תקופת ל"( וזאת הביטוחיםאו "/ו" הזוכה ביטוחי)להלן: "הביטוחים המפורטים להלן 
אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר עד לתום תקופת  ביטוחולעניין  ההסכםפי -על ההתקשרות

 ההתיישנות על פי דין. 

תחילת הסכם זה  ממועד, לא יאוחר למכבילהמציא  הזוכה, מתחייב מכביללא צורך בכל דרישה מצד  .13.2
, כשהוא חתום כדין על הזוכההמוקדם, את אישור עריכת ביטוחי  לפיאו ממועד תחילת מתן השירות, 

כשהוא חתום כדין על  הזוכהמצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת ביטוחי  הזוכהידי המבטח. 
ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירות על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע 

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  הזוכהמהתחייבויות 

 י, אישור עריכת ביטוחמכבילהפקיד בידי  הזוכה, מתחייב הזוכהעד תום תקופת ביטוחי מומלא יאוחר  .13.3
 ההסכם פי על ההתקשרות תקופת כל למשך וכךנוספת  ביטוח תקופתבגין הארכת תוקפו ל הזוכה
 .דין פי על ההתיישנות תקופת לתום עד המוצר חבות וביטוח מקצועית אחריות ביטוח ולעניין

 הזוכההנזכרים בהסכם זה, באישור עריכת ביטוחי  הזוכה ביטוחיא אחר כל תנאי מתחייב למל הזוכה .13.4
מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,  והוא, הזוכהוכל תנאי פוליסות ביטוחי 

תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל  הזוכהלדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי 
 תקופת לתום ועד ההתקשרות תקופת לכל, מקצועית אחריות ביטוח ולגבי ההתקשרותתקופת 

 . הביטוחים תוקף את להפקיעאו /ו לצמצם כדי בו שיש מעשה כל לעשות ולא, ההתיישנות

או לגרוע בצורה כל שהיא /וכדי לצמצם  הזוכהבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים על ידי  .13.5
 הזוכהבעריכת הביטוחים כדי לשחרר את  יהיה, ולא זה להסכםריותו בהתאם או אח/ו יוותוימהתחייב
 אחראי לו על פי הסכם זה.  שהואו/או מי מטעמה בגין כל נזק  מכביו/או לפצות את  לשפות ומחובת

לעריכת ביטוחים לרבות את אישור  הזוכההתחייבויות  את, לבדוק חייבת לא אך, תתהא רשאי מכבי .13.6
או תיקון /ומתחייב לבצע כל שינוי  הזוכהוכאמור לעיל,  הזוכהשיומצא על ידי  הזוכה יביטוח עריכת

 פי על והביטוחים נושא האישור להתחייבויותי אתעל מנת להתאים  ואו התאמה ו/או הרחבה שיידרש/ו
 .זה הסכם

ן לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינ מכבימצהיר ומתחייב, כי זכויות  הזוכה .13.7
 עריכתנושא אישור  הביטוחיםכל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי  האו מי מטעמ/ו מכבימטילות על 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת הזוכה יביטוח
בדקו נאו, בין אם עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם ל נדרשזה, וזאת בין אם  הסכםעל פי  הזוכהעל 

 אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

, עבורהאו /ו מכבייכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי  הזוכהביטוחי  .13.8
. כמו כן, יתחייב עבורהאו /ו מכביוכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

מסר הודעה בכתב בדואר רשום ייחול בהן שינוי לרעה אלא אם ת ולא המבטח שהפוליסות לא תבוטלנה
 יום מראש. 30לפחות  מכבילידי 

או /ומיחידי המבוטח  יחידהמוטלות על  החובותלב של  בתוםיכללו סעיף לפיו אי קיום  הזוכה ביטוחי .13.9
שיפוי  לקבלתמטעמה  מיתנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיה של מכבי ו/או  שללב  בתוםהפרה 
 .הזוכהביטוחי  פוליסותעל פי 
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, אך תזכאי מכבי תהא, ןאו בחלק ןזה בכללות הסכםפי  על, הביטוחיות יותיובהתחייבו הזוכה עמדלא  .13.10
כל  וו/או לשלם במקומ וועל חשבונ הזוכהשל  מו, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקותלא חייב

 לכל סעד אחר.  מכבישל  הסכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכות

 ה, מכל סכום שיגיע ממנבכללותו זה הסכם לפי זכאית היא להםלנכות סכומים  תרשאי תהא מכבי .13.11
בכל דרך  הזוכהמלגבותם  תרשאי תהאבצירוף הצמדה וריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן  הזוכהל

 אחרת. 

הינה בבחינת דרישת  הזוכהבזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי  מוסכם .13.12
מצהיר ומאשר  הזוכהלפי הסכם זה.  חבותושאינה פוטרת אותו ממלוא  הזוכהמינימום המוטלת על 

בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות 
 הביטוחי שהוצא על ידו. האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי

על  הזוכה, יהא רשאי הזוכה, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי הזוכה סבר .13.13
פי שיקול דעתו לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה. כל ביטוח נוסף ו/או 

 הזוכהריותה למעשה ו/או מחדל של משלים כאמור, יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין אח
בכפוף לסעיף אחריות צולבת )לעניין ביטוחי חבויות( והביטוח יכלול סעיף לרבות בדבר ויתור מבטח 

על זכות תחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק  הזוכה
 בזדון )לעניין ביטוחי הרכוש(.

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק  וה למצהיר כי לא תהי הזוכה .13.14
 למכבי וו/או מי מטעמ הזוכה ידיו/או רכוש שיובא על  וו/או באחריות הזוכהשייגרם לרכוש בבעלות 

בקשר ו/או במסגרת מתן השירותים וזאת בין  וו/או למי מטעמ הזוכהו/או נזק אובדן תוצאתי שייגרם ל
 הו/או מי מטעמ מכביא פוטר את וביטוח רכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי ה הזוכה ךאם ער

ביטוחים כאמור  הזוכהערוך ימכל אחריות לנזק כאמור למעט לגבי אדם שגרם לנזק בזדון. במקרה בו 
ף כלפי מתחייב כי הביטוחים יכללו סעיף מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלו הזוכהבסעיף זה 

   ובלבד שהוויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  הו/או מי מטעמ מכבי

 כי, הזוכה מתחייב, דין פי על או/ו זה הסכם פי על הזוכה התחייבויות או/ו מאחריות לגרוע מבלי .13.15
 יהא הוא, זה הסכם נשוא, השירותים מתן עם בקשר או/ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו

 הביטוחים את ולקיים לערוך יתחייבו המשנה קבלני לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי
, זה בהסכם כמפורט תנאיהם כל על, ההתקשרות ואופי העניין לפי, חלקם או/ו זה בהסכם המפורטים

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

 .דין פי עלאו /ו ההסכם פי על הזוכה אחריות או/ו

 . הזוכהביטוחי  בפוליסות הנקובות העצמיות וההשתתפויות הפרמיות לתשלום אחראי יהא לבדו הזוכה .13.16

 לשער בהתאם"ח בש הנקוב לערך להתאימם היועץ על, בדולרים הינם הביטוח וסכומי היה כי, מובהר .13.17
 .הביטוח עריכת חידוש ביום הידוע

 נחותים יהיו לא, מקצועית אחריות ביטוח למעט, הזוכהבזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  מוסכם .13.18
 .לו מקביל נוסח כל או כביט הידוע מהנוסח

 

 רישיונות והיתרים .14

היתרים ו/או ה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה 
פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו -הרשיונות הדרושים על

 .תקשרותהכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ההבעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים 

  .תהפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודי

 

 מועסקי הזוכה .15

לכל צורך  ייחשבו מתן השירותלצורך הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו  .15.1
ועסקו יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, וייולא  ,כעובדיו או שלוחיו

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

כל העסקת קבלן משנה לצורך ביצוע חלק מהעבודות נשוא מכרז זה תהא טעונה תחילה אישור  .15.2
 15.1של מכבי. וכל זאת מבלי לגרוע מסעיף 
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תפטור ולא תשחרר את הקבלן משנה לא -מסירתה של עבודה כל שהיא ע"י הקבלן לקבלן .15.3
מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו עפ"י החוזה, הקבלן יישאר אחראי לרבות לכל הפעולות, 

המשנה, או על ידי מי מטעמו ויהא -השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים שנעשו ע"י קבלן
 .ידיו-דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו או נגרמו על

דיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם הזוכה מתחייב לשלם לעוב .15.4
 החלים עליו.

או /ו השירות במתןהזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו  .15.5
 או השירות מתן בעת, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם השירות למתן בקשר
 . רותהשי למתן הקשורה פעילות בכל

פי ההסכם, וכי כל -על מתן השירותכי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע  ,כן מצהיר הזוכה .15.6
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -זכות שניתנת על

, אינה אלא אמצעי להבטחת במתן השירותבשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה 
כם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל ביצוע הוראות ההס

והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר  ,זכויות של עובדי מכבי
ום ההסכם, או סיום כל עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סי

 שהיא. פי ההסכם, מכל סיבה-התקשרות על

בהסכם לא יתפרש כמסמיך  בשמו בלבד. שום דבר האמור ייתן את השירותכי  ,הזוכה מתחייב .15.7
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

 מכבי תחייב לפצות ו/או לשפות אתמבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .15.8
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 
 פרסום, שמירת סודיות  .16

לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר הזוכה מתחייב  .16.1
עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם 

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.תקשרותאו מתן השירות, תוך תקופת הה

לחוק  118רה מהווה עבירה לפי סעיף הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמו .16.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .16.3
 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .16.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ביחס לכל  במסמכי ההסכם וכןלשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל  .16.4.1
עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על מידע על ושל מכבי, 

ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו 
 :פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן-הזוכה על תיולידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו

 .("עהמיד"

, אלא אם קיבל למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא .16.4.2
 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך  .16.4.3
עובדי הזוכה, נותני שירותים כל שולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה ורק לעובדי

ו על כתב מפי ההסכם יחת-לע והתחייבויותיוהמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 
המחייב אותם לעמוד , בנוסח כלפי הזוכה )בכל עת(התחייבות אישי לשמירת סודיות 

)בהתאם  מכביבהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 
 . ידי מכבי(-מפורשת ולנוסח שיומצא עללדרישה 

-לאחראי כלפי מכבי למילוי האמור עהזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 י עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.יד



 
34 

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .16.4.4

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  הזוכה מידע שהיה בידי .16.4.4.1
 ;שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות ההתקשרות בהסכם זה

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  .16.4.4.2
 ;סודיות

 הזוכה. מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של .16.4.4.3

ובלבד  ,פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת-או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .16.4.4.4
 שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

הזוכה לא כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הוא מסכים שולו ידוע כי  .16.4.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.יהא 

 ולרבות מידע אשר קיימת לגבי ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא ייייתכן וש וידוע לכי  .16.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו 

גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום אשר בסודיות, ו
מודע הזוכה כי , וותמידע בסודיהלמכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת 

 לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי.

א מודע הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  .16.4.7
צפוי הוא לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן 

חוק הוראות )אך לא רק( פר הוראות אלו, לרבות הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יאם 
וכל דין , 1996-תשנ"והותקנותיו, חוק זכויות החולה,  1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א

 רלבנטי נוסף.

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .17

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות  .17.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית בנקאית 

מסכום הצעתו הסופית של הזוכה מוכפלת  10%בסך של , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
תוקפה החל ביום החתימה על ההסכם ובטופס ההצעה )כולל מע"מ( באומדן הכמויות המופיע 

 .התקשרותלאחר תום תקופת ה חודשים 4בתום  וכלה

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  .17.2
הסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי 

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש  -פי ההסכם -לוי התחייבויותיו עלמי
הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את 

 מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

מכבי רשאית לממש את  פי ההסכם, תהא-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .17.3
ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, 

 לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש  .17.4
סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה,  את ערבות הביצוע או להשלים את

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל  7תוך 
 סכום מתוכה.

פי -אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .17.5
 ההסכם.

 פי כל דין.-ות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או עלהאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכ .17.6

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

 

 ההסכם וסיוםההתקשרות  תקופת .18
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_____ _____שתחילתה ביום ___ ,שלוש שניםההתקשרות עם הזוכה הינה לתקופה בת  .18.1
  ."(ההתקשרות תקופתו/או " "ההסכם"תקופת  :)להלן

  תקופות נוספות בנות שנה אחת 3-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .18.2
 יתרתוך שמירה על כל והכל  ( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, 2( זהים; או )1כל אחת, בתנאים )

 )להלן: "תקופות האופציה"(. ההסכםותנאי  הוראות

 כולו, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  18.2 -ו 18.1בסעיפים אף האמור  על .18.3
 ובלבד, שהיא סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים לשירותים ביחס או

 .מראשיום  60  לפחות בכתב לזוכה כך על שהודיעה

 בקשר מכבי כלפי תביעהאו /ו דרישהאו /ו עילהאו /ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה .18.4
 .ההסכם סיום עם

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לבטל את  .18.5
ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או 

 דרישה כלשהי בקשר לכך:

 ;הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זההזוכה אם 

או צו /וניתן כנגדו צו פירוק ו/או אם בקשת פירוק  ל ידוו/או ע הזוכהנגד כאם הוגשה  18.5.1
 והליכים, , לרבות כונס נכסים זמניהזוכהלהקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי 

 ; ימים 60 בתוך בוטלו לא כאמור

ללא נכונה אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה  18.5.2
 או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .18.6

 ; אוכאמור לעיל לבטל את ההסכם לאלתר 18.6.1
לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  18.6.2

ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא ימים מיום שתימסר  3ההתחייבות תוך 
ייגרמו נגרמו ו/או שאחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש

 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביל

הזוכה למכבי פיצויים  ישלם ,לעיל  18.5המתוארות בסעיף בנסיבות ביטלה מכבי את ההסכם  18.7
, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ש"ח 50,000מוסכמים בסך 

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

וכה את ההסכם הפרה הפר הזו/או   לעיל 18.6.2בסעיף לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור  18.8
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 
ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 

לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל  ,שנדרש על ידי מכבי
 קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך-הסכם מחמת הפרתו או איאת ה
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום  ש"ח 50,000

אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של  כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.
 ל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.מכבי לקבל מהזוכה כ

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  18.9
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.
י מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד ביטול ההסכם על יד 18.10

 שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל  18.11
פי -, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על1970-הפרת הסכם(, התשל"א
 פי דין. -להוראות ההסכם או ע
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 איסור הסבת ההסכם .19

פי ההסכם או -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על 20.1
, שלא תסרב לתיתו בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכביאת החובות הנובעות ממנו, אלא 

 אלא מנימוקים סבירים.

להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד  20.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 20.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 20.4
עניין" בו -הינה "בעל בישמכגוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי ובלבד 1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -כהגדרתו של "בעל
 שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 20.5

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

 ההסכם.

 

 העדר בלעדיות .20

אינה  השירותאת  לספקידי מכבי -תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ
ם שירות דומה ו/או מקביל עבור מיקיימו יםפעילהמ במכרז נוספים זוכים ישנםהרשאה בלעדית, וכי 

 מכבי. 

 

 קיזוז זכות .21

 שהזוכה, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  22.1
 לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע 

 ממכבי.
 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם 22.2

 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים
 שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.

 

 ויתור בכתב .22

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. 23.1

מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי 23.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 23.3
 על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .23

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  דיתהייחודית והבלעסמכות השיפוט 
  .יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 כתובות הצדדים ומתן הודעות .24

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

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

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 

 
 

  



 
38 

 נספח להסכם                                                                                                            

 (ההצעה הגשת עם חתומה טיוטה להגיש יש)                                          

 

 _________ תאריך

 לכבוד

 שירותי בריאות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות  מכבי

 אביב תל,  27 המרד' רח

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: " 

 

 ביטוחים עריכת אישור: הנדון

 

"מ )להלן: בע_____________ ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ  שם על להלן המפורטים הביטוחים את ערכנו כי, בזאת מאשרים הננו

 לאספקת"(, ההסכםלבין מכבי )להלן: " הזוכה"(, בין היתר, בקשר עם הסכם שנערך בין הזוכה"

"(, השירותים)להלן: " בהסכם כמפורט מכבי עבור נלווים שירותים וכן --------------------והתקנת_

 "(. הביטוח תקופת_____ )להלן: " ביום______ומסתיימת  ביום המתחילה לתקופה וזאת

כלפי המועסקים על ידו ו/או מטעמו, על פי  הזוכההמבטח את חבות  - מעבידים חבות ביטוח .1
, בגין 1980 -"ם התש)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים,  הנזיקיןפקודת 

מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה ו/או מחלה תוך כדי ו/או עקב מתן 
ש"ח )עשרים מיליון שקלים חדשים( לנפגע, למקרה  20,000,000ריות של  השירותים, בגבול אח

ובסה"כ לכל תקופת הביטוח. הביטוח כאמור הורחב לשפות את מכבי ו/או הבאים מטעמה 
 .הזוכהבמידה ותחשב למעבידה של מי מעובדי 

 פי על, הזוכהביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות  - שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .2
, כלשהו גוףאו /ו אדם כל של לרכושואו /ו לגופו שייגרמו נזקאו /ו אובדןאו /ו פגיעה כל בגין, דין

 של אחריות בגבול השירותים מתן במסגרתאו /ו עם בקשר מטעמה מיאו /ו למכבי לרבות
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור הורחב לשפות  ₪()שישה מיליון ₪  6,000,000

ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף לסעיף  הזוכהאת מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי 
אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש 

או עובדיה ו/או מי מטעמה לא תחול כל הגבלה /מכבי ייחשב כרכוש צד ג' ולעניין רכוש מכבי ו
ו/או רכוש  הזוכהבדבר רכוש הנמצא בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של 

 שפועלים בו. 

על פי דין בשל מעשה ו/או מחדל  הזוכהשל  חבותו" המבטח את מקצועית"אחריות  ביטוח .3
פועלים מטעמו בגבולות אחריות בסך של וכל ה הזוכהמקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית של 

מיליון שקלים חדשים( למקרה ולתקופת הביטוח. הפוליסה כוללת  ארבעהש"ח ) 4,000,000
תאריך רטרואקטיבי החל מ ______________ )ובכל מקרה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע 

תחול תקופת  הפעילות(. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש, מוסכם, כי בפוליסה
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו  12גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, 
ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח ובלבד שלא נערך 

וח חלופי אשר מעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה. בפוליסה יבוטלו חריג ו/או מגבלה ביט
בדבר הנושאים הבאים: תכנון ופיקוח, אובדן השימוש, הפרת חובת סודיות, פגיעה בפרטיות, 
נזק פיסי לגוף או רכוש, עיכוב ו/או איחור בביצוע השירותים, הספקת מוצרים, אי יושר עובדים 

ו/או חריגה מסמכות. הביטוח כאמור הורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ומנהלים 
ו/או מי מטעמו, וכל זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח  הזוכהו/או מחדלי 

 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק  עפ"י דין בגין הזוכהכיסוי אחריותו של   -" מוצר"חבות  ביטוח .4
ו/או הבאים מטעמו  הזוכהגרר, בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י 

לתביעה ובסה"כ  ₪()ארבעה מיליון ₪  4,000,000 "( בגבול אחריות של המוצרים)להלן: "
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ו/או מחדלי לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי 
ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב  הזוכה

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 

"מוצר" כהגדרתו בפוליסה". בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה ואשר אינה 
בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת  הזוכהרטרואקטיבית מיום תחילת פעילות 

החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני ___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או 
ליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפו

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת  6למשך 
הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע 

 עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. 

ראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח לבדו אח הזוכה .5
 המפורטות לעיל. 

 מכבי"י ע הנערך ביטוח לכל קודמים אלו ביטוחים כי במפורש מצוין לעיל המפורטים בביטוחים .6
 . עבורהאו /ו מכבי ביטוחי שיתוף בדבר טענהאו /ו דרישה כל על מוותרים אנו וכי

מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או לא יחול בהם שינוי לרעה מכל סיבה שהיא  אנו .7
 יום מראש.  30במשך כל תקופת הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

 על המוטלות החובות של לב בתום קיום אי לעיל המפורטים בביטוחים כי בזאת מאשרים הננו .8
 של בזכויותיה תפגע לא הפוליסות מתנאי תנאי של לב בתום הפרה או/ו המבוטח מיחידי אחד
 .שיפוי לקבלת מטעמה מיאו /ו מכבי

 לא, מקצועית אחריות לביטוח פוליסה למעט, הזוכהבזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  מוסכם .9
 .לו מקביל נוסח כל או כביט הידוע מהנוסח נחותים יהיו

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

 .זה

    רב,  בכבוד

 

                                                      ________________              ____________________ 

חחתימה וחותמת המבט                                                               שם ותפקיד החותם
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 נספח להסכם                                                                                                                               
 

 ש הזוכה במכרזלשימו -ערבות ביצוע  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 

 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

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

 )מכח ( בקשר עם הסכם"החייב" :)להלן מאת____________למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם 

שוטפת, אחזקה מונעת ושירות מקיפים למערכות מיזוג אוויר  תחזוקהי שירות קתאספל (135 /2016מכרז מס' 

 .במחוז הדרוםואוורור 

 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 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  ,("המדד החדש" :יתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלןאם יתברר מהמדד ש

(  אזי יחושב סכום "המדד היסודי" :)להלן עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

"סכום הערבות  :הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן

 (.המוגדל"

 למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 

ו לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם א

 שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה 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.

 

 רב,בכבוד 

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:
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 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 

 /2016135 מספרטופס הצעה למכרז הנדון: 
 

 התאגיד המציע: ________________________________
 

 השירות המוצע: _________________________________
 

הערות: 
_______________________________________________________________________ 

 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

 כדלקמן:
 

תנאי ההתקשרות, קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל  
 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

 שבהצעתנו לבצע את השירותיםחתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו  1.2
אי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם בתנאים המפורטים בכל תנ
 ההתקשרות המצורף כלשונו.

 ידוע לנו, כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. 1.3

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.4
 יה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.ההצעה ולאחר

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.5
)תשעים( ימים מהמועד האחרון  90לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 

במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –ואם נהיה הזוכים במכרז  שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה,
 ההסכם. 

הננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים  1.6
 במכרז.

 , לא כולל מע"מ. ש"ח -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7
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  :להלן הצעתנו .2
 

 הצעות המחיר בכל הסעיפים באותה קבוצה.יש להגיש הצעה לקבוצה אחת לפחות. יש למלא את 
 ניתן להגיש הצעה לשתי הקבוצות.

 
 

 קבוצה א' -  2.1סעיף  

  

 יחידה תיאור סעיף
כמות אומדן 
  שנתיתיחידות 

 )₪( ידהמחיר יח
 )לא כולל מע"מ(

2.1.1 
 'מחיר טיפול במערכת צ'ילרים קומפ

 (F.C)כולל 
  421 טון קירור

בלבד         F.Cמחיר טיפול למערכות  2.1.2
 ללא טיפולים בצ'ילרים

  256 יחידה

  23 יחידה מחיר טיפול במפוחי עשן/שירותים  2.1.3

  25 יחידה מחיר טיפול ביטאו"ת 2.1.4

  387 יחידה מחיר טיפול במזגן מפוצל  2.2.2

  43 יחידה מחיר טיפול במזגן מפוצל דו מאיידי 2.2.3

  85 יחידה מחיר טיפול במזגן מיני מרכזי  2.2.4

     

 

 קבוצה ב' -  2.1סעיף  

   

 

 יחידה תיאור סעיף
כמות אומדן 
 שנתיתיחידות 

 )₪( ידהמחיר יח
 )לא כולל מע"מ(

  423.5 טון קירור  VRFמחיר טיפול במערכת  2.3.2

  6 יחידה  מחיר טיפול ביטאו"ת 2.3.3

 

 ללא חלפים(    ) גז והוספת , החלפת רצועות,החלפת מסנניםו הובלה, נסיעות אספקה ועבודה עלויותהמחיר כולל  *

 מכבי אינה מתחייבת לכמויות כלשהן. *

  ההצעות תהיינה בשקלים שלמים )ללא אגורות(. ככל שתוגש הצעה עם אגורות, היא תעוגל כלפי מטה לשקל * 

 השלם.

 

 

 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 
 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
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  :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב .4

  התאגדות תעודת -אם תאגיד. 

  התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות  -אם תאגיד
מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר 

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

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

 .אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית 

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

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

  למסמכי המכרז.הנספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין ' 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. הטיוט 

 

 

 

 
 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
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  135 /2016מכרז מספר  - טופס פרטי המציע

 
  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 :טלפון נייד
 

 טלפון נייח:
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .2
 

 

 

 

 

 

 
 כוח אדם  .3

 של המועסקים על ידי המציע:א. מספרם הכולל 
 

 המועסקים על ידי המציע: לעבודות שטח ב. מספר אנשי שירות טכני 
 

 
  



 

 
45 

 העסק של המציעגודל  .4
 

 √(-יש לסמן )ב הסבר הגדרה

 עסק זעיר
שמחזור העסקאות השנתי שלו  אומעסיק עד חמישה עובדים 

 מיליון שקלים חדשים. 2אינו עולה על 
 

 עסק קטן

שמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  20-מעסיק בין שישה ל
מיליון  20מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  2שלו עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה 
 "עסק זעיר".

 

 עסק בינוני

שמחזור העסקאות השנתי שלו  אועובדים  100-ל 21מעסיק בין 
מיליון  100מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  20עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה 
 "עסק זעיר" או "עסק קטן".

 

  כל אחד אחר מהאמור לעיל עסק גדול
 

 וק חובת המכרזים.ג)ג( לח2לא לשקלול. למידע בלבד מכח הוראת סעיף 

 
 ניסיון קודם ולקוחות  .5

 
 

 מספר שנות ניסיון של המציע במתן שירותי אחזקה למערכת המוצעת:
 

 ..........VRF..      מיני מרכזי.................  מרכזי.............    ....מפוצלים ....

 

 מפורטים להלן: מקבלי השירותיםשמות 
 
1 .                 ___________________________2____________________________ . 
 
3                 ___________________________ .4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 

 
 
שלוש ממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / להם אנו מספקים בלהלן פירוט  .6

 באופן סדיר שירותי אחזקת מערכות מיזו"א (עד מועד פרסום מכרז זה) האחרונותשנים 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
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 הלקוח:שם 
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 חותמת: ________________________ : __________________  שם מגיש ההצעה         

 

 : ________________________תאריך  חתימת המציע: ____________________          
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 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

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

 
 

( למכרז "הספק"תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן:  .1
 .אויר במחוז הדרום מערכות מיזוגשירותי אחזקת לאספקת  135/2016

 

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

 באספקתבישראל של לפחות שלוש השנים האחרונות עד למועד פרסום מכרז זה, מוכח  ןניסיובעל  הספק .3
 השירותים המוצעים על ידו.

במועד הגשת ההצעה, מספק שירות נשוא מכרז זה  –( VRFבנוסף, עבור הצעה לקבוצה ב' )מערכות  .4
 }ככל שלא רלבנטי יש למתוח קו למחיקה בכתב יד{. טון קירור. 420בנפח מצטבר של לפחות   VRFלמערכות

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

 

 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 

 אישור

 

עו"ד, במשרדי ברחוב  _________________, ,בפני ה/הופיע __________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות  ידי תעודת על ה/עצמו תה/מר _______________, שזיההגב'/_________________________, 

לעונשים הקבועים  ה/יהיה צפוית/להצהיר את האמת וכי  ה/כי עליו ה/מספר ______________, ואחרי שהזהרתיו

 עליה בפני. מה/הנ"ל וחתם ה/את נכונות הצהרתו ה/אישר –יעשה כן ת/בחוק אם לא 

 

 

______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                       
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 ןמיזוג אוויר ומיקומ מערכות רשימת

 צ'ילרים

 יצרן המערכת שם המרכז רפואי  
כמות 

 יחידות

גודל כל מערכת     

 )טון קירור(

 DAIKIN 1 40 גדרה 1

 DAIKIN 2 30 מכונים נתיבות 2

 DAIKIN 1 24 רנטגן נתיבות 3

 TRANE 2 45 קרית גת 4

 CARRIER 1 110 עומר 5

 TRANE 1 35 'אשדוד ו 6

 ELECTRA 1 47 יבנה 7

 90 2 קינטיק אשדוד רשבי 8

 

VRF 

 שם המרכז רפואי  
גודל כל מערכת )טון  יצרן

 קירור(

 Toshiba 52.5 סמילנסקי רחובות 1

 Hitachi 85 נווה זאב באר שבע 2

 Toshiba 55 אשקלון 3

 Toshiba 106 אופקים 4

 Toshiba 90 נתיבות 5

 Hitachi 35 רחובות מכונים 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD0N_o9O_MAhVhGZoKHY1DAMgQFghBMAc&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHitachi&usg=AFQjCNGiNDQzOPlOVQXa-v_j65fAPLCi7w&sig2=OgMY32HgctMDJYME_VD7jA&bvm=bv.122448493,d.bGs
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD0N_o9O_MAhVhGZoKHY1DAMgQFghBMAc&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHitachi&usg=AFQjCNGiNDQzOPlOVQXa-v_j65fAPLCi7w&sig2=OgMY32HgctMDJYME_VD7jA&bvm=bv.122448493,d.bGs
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 מפוחיםמאיידים/מדחסים/יטא"ות//מפוצליםמיני מרכזים/

 מיקום תיאור ציוד

 סניף להבים מזגן דו  מאיידי 1011485

 סניף להבים מזגן דו  מאיידי 1011494

MAZ000047 מר"ש אשדוד ד מזגן דו מאיידי 

MAZ000048 מר"ש אשדוד ד מזגן דו מאיידי 

MAZ000053 מר"ש אשדוד ד מזגן דו מאיידי 

MAZ000054 מר"ש אשדוד ד מזגן דו מאיידי 

MAZ003144 סניף אתרי המקרא מזגן דו מאיידי 

MAZ003406 סניף אתרי המקרא מזגן דו מאיידי 

MAZ001673 סניף גן יבנה מזגן דו מאיידי 

MAZ001674 סניף גן יבנה מזגן דו מאיידי 

MAZ001676 סניף גן יבנה מזגן דו מאיידי 

MAZ001677 סניף גן יבנה מזגן דו מאיידי 

MAZ000687 סניף גני טל מזגן דו מאיידי 

MAZ000688 סניף גני טל מזגן דו מאיידי 

MAZ000690 סניף גני טל מזגן דו מאיידי 

MAZ003310 סניף דימונה מזגן דו מאיידי 

 סניף יבנה מזגן דו מאיידי 1009024

 סניף יבנה מזגן דו מאיידי 1009025

 סניף כסייפא מזגן דו מאיידי 1005706

MAZ003354 סניף כסייפא מזגן דו מאיידי 

MAZ003418 סניף כסייפא מזגן דו מאיידי 

MAZ003179 סניף עין הבשור  מנהל מזגן דו מאיידי 

MAZ003215 סניף ערד מזגן דו מאיידי 

MAZ003419 סניף ערד מזגן דו מאיידי 

MAZ005516 סניף ערד מזגן דו מאיידי 

MAZ005517 סניף ערד מזגן דו מאיידי 

MAZ005519 סניף ערד מזגן דו מאיידי 

MAZ005521 סניף ערד מזגן דו מאיידי 

MAZ005522 סניף ערד מזגן דו מאיידי 

MAZ005523 סניף ערד מזגן דו מאיידי 

MAZ005525  סניף ערד מאיידימזגן דו 

MAZ005526 סניף ערד מזגן דו מאיידי 

MAZ005528 סניף ערד מזגן דו מאיידי 

MAZ005532 סניף ערד מזגן דו מאיידי 

MAZ003413 סניף ערוער מזגן דו מאיידי 

MAZ000638 סניף קרית גת מזגן דו מאיידי 

MAZ000639 סניף קרית גת מזגן דו מאיידי 

MAZ001780  סניף קרית מלאכי מאיידימזגן דו 

MAZ001781 סניף קרית מלאכי מזגן דו מאיידי 

MAZ001783 סניף קרית מלאכי מזגן דו מאיידי 

MAZ001784 סניף קרית מלאכי מזגן דו מאיידי 

MAZ000629 סניף רחובות  מזרח מזגן דו מאיידי 

MAZ000630 סניף רחובות  מזרח מזגן דו מאיידי 

 "ר דימונה""בימ    " מרכזימזגן מיני  1005947

 סניף רהט מזגן מיני מרכז 1011391

 סניף רהט מזגן מיני מרכז 1011393

 סניף רהט מזגן מיני מרכז 1011397

 סניף רהט מזגן מיני מרכז 1011402
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 מיקום תיאור ציוד

 סניף רהט מזגן מיני מרכז 1011406

MAZ003098 (3גבורה ) "ר אשקלון""בימ    " מזגן מיני מרכזי 

 "ר לבאות ערד""בימ    " מזגן מיני מרכזי 3039401

MAZ003357 ר לבאות ערד""בימ    " מזגן מיני מרכזי" 

 "ר נתיבות""בימ    " מזגן מיני מרכזי 1005896

 "ר קרית גת""בימ    " מזגן מיני מרכזי 1005758

 "ר קרית גת""בימ    " מזגן מיני מרכזי 1005759

 ש"מכבי פארם הרכבת ב    " מזגן מיני מרכזי 3034304

 ש"מכבי פארם הרכבת ב    " מזגן מיני מרכזי 3034305

 ש"מכבי פארם הרכבת ב    " מזגן מיני מרכזי 3034306

 "  ש""סניף רמות ב    " מזגן מיני מרכזי 3039414

 "  ש""סניף רמות ב    " מזגן מיני מרכזי 3039415

 "  ש""רמות בסניף     " מזגן מיני מרכזי 3039416

 "  ש""סניף רמות ב    " מזגן מיני מרכזי 3039417

 "  ש""סניף רמות ב    " מזגן מיני מרכזי 3039418

 "  ש""סניף רמות ב    " מזגן מיני מרכזי 3039419

MAZ003361 ש""סניף רמות ב    " מזגן מיני מרכזי  " 

MAZ003362 ש""סניף רמות ב    " מזגן מיני מרכזי  " 

 בימ"ר רחובות מזגן מיני מרכזי 1011052

 בימ"ר רחובות מזגן מיני מרכזי 3004008

 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מיני מרכזי 1011074

 מרפאת אוניברסיטת בן גוריון מזגן מיני מרכזי 3004060

 מרפאת אוניברסיטת בן גוריון מזגן מיני מרכזי 3004061

MAZ003359 מתקן פיזיו לבאות ערד מזגן מיני מרכזי 

 סניף אשדוד ג מזגן מיני מרכזי 1011298

MAZ000314 סניף אשדוד ג מזגן מיני מרכזי 

MAZ000315 סניף אשדוד ג מזגן מיני מרכזי 

MAZ000317 סניף אשדוד ג מזגן מיני מרכזי 

MAZ000318 סניף אשדוד ג מזגן מיני מרכזי 

MAZ000319 ג סניף אשדוד מזגן מיני מרכזי 

 סניף אשדוד ד מזגן מיני מרכזי 1003076

MAZ000023 סניף אשדוד ד מזגן מיני מרכזי 

MAZ000024 סניף אשדוד ד מזגן מיני מרכזי 

MAZ000026 סניף אשדוד ד מזגן מיני מרכזי 

MAZ000036 סניף אשדוד ד מזגן מיני מרכזי 

MAZ001416 סניף אשדוד ד מזגן מיני מרכזי 

MAZ001420 סניף אשדוד ד מיני מרכזי מזגן 

MAZ001421 סניף אשדוד ד מזגן מיני מרכזי 

MAZ001988 סניף אשדוד ד מזגן מיני מרכזי 

MAZ001989 סניף אשדוד ד מזגן מיני מרכזי 

MAZ001990 סניף אשדוד ד מזגן מיני מרכזי 

MAZ003142 סניף אתרי המקרא מזגן מיני מרכזי 

MAZ003143 סניף אתרי המקרא מזגן מיני מרכזי 

MAZ001666 סניף גן יבנה מזגן מיני מרכזי 

MAZ001667 סניף גן יבנה מזגן מיני מרכזי 

MAZ001668 סניף גן יבנה מזגן מיני מרכזי 

 סניף דימונה מזגן מיני מרכזי 1011208

MAZ003289 סניף דימונה מזגן מיני מרכזי 

MAZ003290 סניף דימונה מזגן מיני מרכזי 

MAZ003296 סניף דימונה מזגן מיני מרכזי 
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 מיקום תיאור ציוד

MAZ003297 סניף דימונה מזגן מיני מרכזי 

MAZ003299 סניף דימונה מזגן מיני מרכזי 

 סניף להבים מזגן מיני מרכזי 1011490

 סניף להבים מזגן מיני מרכזי 1011491

 סניף להבים מזגן מיני מרכזי 1011492

MAZ003324 מיתרסניף  מזגן מיני מרכזי 

 סניף ערד מזגן מיני מרכזי 1007639

MAZ003213 סניף ערד מזגן מיני מרכזי 

MAZ003218 סניף ערד מזגן מיני מרכזי 

MAZ003223 סניף ערד מזגן מיני מרכזי 

MAZ003224 סניף ערד מזגן מיני מרכזי 

MAZ003225 סניף ערד מזגן מיני מרכזי 

 מלאכי סניף קרית מזגן מיני מרכזי 1003006

MAZ001776 סניף קרית מלאכי מזגן מיני מרכזי 

MAZ001786 סניף קרית מלאכי מזגן מיני מרכזי 

MAZ000626 סניף רחובות  מזרח מזגן מיני מרכזי 

MAZ000631 סניף רחובות  מזרח מזגן מיני מרכזי 

MAZ000632 סניף רחובות  מזרח מזגן מיני מרכזי 

MAZ000633 סניף רחובות  מזרח מזגן מיני מרכזי 

MAZ003379 סניף שכונה ט מזגן מיני מרכזי 

MAZ003381 סניף שכונה ט מזגן מיני מרכזי 

 סניף  י"א ב"ש    מכבי טף מזגן מיני מרכזי 3039392

 סניף  י"א ב"ש    מכבי טף מזגן מיני מרכזי 3039395

 סניף מזכרת בתיה מנהלת מזגן מיני מרכזי 3032567

 סניף מזכרת בתיה מנהלת מזגן מיני מרכזי 3032572

 סניף מזכרת בתיה מנהלת מזגן מיני מרכזי 3032573

 סניף מזכרת בתיה מנהלת מזגן מיני מרכזי 3032577

 "ר נתיבות""בימ    " מזגן מיני מרכזי    1005906

 מרפאת סעד מזגן  מפוצל 1005780

 (3גבורה ) "ר אשקלון""בימ    " מזגן מפוצל 1007533

 "ש""ר ב""בימ    " מזגן מפוצל 3034294

 "ש""ר ב""בימ    " מזגן מפוצל 3034295

 "ר לבאות ערד""בימ    " מזגן מפוצל 3039399

 "ר לבאות ערד""בימ    " מזגן מפוצל 3039400

MAZ003358 ר לבאות ערד""בימ    " מזגן מפוצל" 

 "ר קרית גת""בימ    " מזגן מפוצל 1011207

 ש"מכבי פארם הרכבת ב    " מזגן מפוצל 3034300

 ש"מכבי פארם הרכבת ב    " מזגן מפוצל 3034301

 ש"מכבי פארם הרכבת ב    " מזגן מפוצל 3034302

 ש"מכבי פארם הרכבת ב    " מזגן מפוצל 3034303

 "  ש""סניף רמות ב    " מזגן מפוצל 3034260

 "  ש""רמות בסניף     " מזגן מפוצל 3034262

 "  ש""סניף רמות ב    " מזגן מפוצל 3034265

 "  ש""סניף רמות ב    " מזגן מפוצל 3034266

 "  ש""סניף רמות ב    " מזגן מפוצל 3034267

 "  ש""סניף רמות ב    " מזגן מפוצל 3039420

 "  ש""סניף רמות ב    " מזגן מפוצל 3039421

 "  ש""סניף רמות ב    " מזגן מפוצל 3039422

 סניף אשדוד ז ) הרשב"י ( מזגן מפוצל 1011218

 סניף אשדוד ז ) הרשב"י ( מזגן מפוצל 1011219
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 סניף אשדוד ז ) הרשב"י ( מזגן מפוצל 1011220

 סניף אשדוד ז ) הרשב"י ( מזגן מפוצל 1011221

 ב"ח קפלן  ב.אישפוז מזגן מפוצל 1009006

 ב"ח קפלן  ב.אישפוז מזגן מפוצל 1011083

 בימ"ר אשדוד ד מזגן מפוצל 3049263

 בימ"ר סי מול אשדוד מזגן מפוצל 3049235

 בימ"ר סי מול אשדוד מזגן מפוצל 3049236

 בימ"ר סי מול אשדוד מזגן מפוצל 3049237

 בימ"ר רחובות מזגן מפוצל 1011055

 בימ"ר רחובות מזגן מפוצל 1011061

 בימ"ר רחובות מזגן מפוצל 1011086

MAZ000052 מר"ש אשדוד ד מזגן מפוצל 

MAZ001983 מר"ש אשדוד ד מזגן מפוצל 

MAZ001984 מר"ש אשדוד ד מזגן מפוצל 

MAZ001985 מר"ש אשדוד ד מזגן מפוצל 

 מר"ש יבנה מזגן מפוצל 1011418

 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 1004966

 רחובות  סמילנסקי מר"ש מזגן מפוצל 1011064

 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 1011065

 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 1011069

 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 1011071

 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 1011073

 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 1011076

 רחובות  סמילנסקי מר"ש מזגן מפוצל 1011078

 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 1011079

 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 1011080

 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 1011081

 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 1011082

 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 1011085

MAZ000667 רחובות  סמילנסקי מר"ש מזגן מפוצל 

MAZ000668 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 

MAZ000669 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 

MAZ000670 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 

MAZ000671 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 

MAZ000672 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 

MAZ000673  מר"ש רחובות  סמילנסקי מפוצלמזגן 

MAZ000674 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 

MAZ000675 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 

MAZ000676 מר"ש רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 

 מרפאת אוניברסיטת בן גוריון מנהלת מזגן מפוצל 3004056

 גוריון מנהלתמרפאת אוניברסיטת בן  מזגן מפוצל 3004057

 מרפאת אוניברסיטת בן גוריון מנהלת מזגן מפוצל 3004058

 מרפאת אוניברסיטת בן גוריון מנהלת מזגן מפוצל 3004059

 מרפאת אשדוד י"א מזגן מפוצל 3003686

 מרפאת אשדוד י"א מזגן מפוצל 3039040

 מרפאת אשדוד י"א מזגן מפוצל 3039041

 אשדוד י"אמרפאת  מזגן מפוצל 3039429

 מרפאת אשדוד י"א מזגן מפוצל 3039430

 מרפאת אשדוד י"א מזגן מפוצל 3039433

MAZ000256 מרפאת אשדוד י"א מזגן מפוצל 
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 מרפאת מעוף ערד מזגן מפוצל 3039197

 מרפאת מעוף ערד מזגן מפוצל 3039198

 מרפאת מעוף ערד מזגן מפוצל 3039199

MAZ003581 מעוף ערדמרפאת  מזגן מפוצל 

 מרפאת סעד מזגן מפוצל 1005778

 מרפאת סעד מזגן מפוצל 1005779

 מרפאת סעד מזגן מפוצל 1005781

 מרפאת סעד מזגן מפוצל 1005782

 מתקן פיזיו לבאות ערד מזגן מפוצל 1005722

 סניף אופקים מזגן מפוצל 1004772

 סניף אופקים מזגן מפוצל 1011132

 סניף אופקים מזגן מפוצל 1011133

 סניף אופקים מזגן מפוצל 1011134

 סניף אופקים מזגן מפוצל 1011135

 סניף אופקים מזגן מפוצל 1011136

 סניף אופקים מזגן מפוצל 1011138

 סניף אופקים מזגן מפוצל 1011139

 סניף אופקים מזגן מפוצל 3004323

 סניף אופקים מזגן מפוצל 3004324

 סניף אופקים מזגן מפוצל 3034171

 סניף אופקים מזגן מפוצל 3034175

 סניף אופקים מזגן מפוצל 3039097

 סניף אופקים מזגן מפוצל 3039098

 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 1003166

 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 1011247

 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 1011299

 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 3004002

 סניף אשדוד ג מפוצלמזגן  3004013

 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 3004014

 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 3034261

 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 3034264

 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 3034268

 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 3049053

 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 3049054

 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 3049055

MAZ000282 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000283 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000284 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000285 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000290 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000291 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000292 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000295 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000296 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000297 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000298 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000299 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000300 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000303 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000304 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 
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MAZ000305 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000311 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

MAZ000312 סניף אשדוד ג מזגן מפוצל 

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 1007699

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 1011230

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 1011231

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 1011232

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 1011240

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 1011292

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 1011294

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 3003722

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 3039031

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 3039032

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 3039035

 אשדוד דסניף  מזגן מפוצל 3039107

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 3039117

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 3039119

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 3039120

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 3039285

 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 3049057

MAZ000021 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 

MAZ000022 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 

MAZ001419 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 

MAZ001986 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 

MAZ001987 סניף אשדוד ד מזגן מפוצל 

 סניף אשדוד ו מזגן מפוצל 1007701

 סניף אשדוד ו מזגן מפוצל 1007702

 סניף אשדוד ו מזגן מפוצל 1011252

 סניף אשדוד ו מזגן מפוצל 3003685

 ו סניף אשדוד מזגן מפוצל 3039069

 סניף אשדוד ו מזגן מפוצל 3039070

 סניף אשקלון מזגן מפוצל 3039434

 סניף אשקלון מזגן מפוצל 3039435

 סניף אתרי המקרא מזגן מפוצל 1011007

MAZ003145 סניף אתרי המקרא מזגן מפוצל 

MAZ003147 סניף אתרי המקרא מזגן מפוצל 

MAZ003148 סניף אתרי המקרא מזגן מפוצל 

MAZ003149 סניף אתרי המקרא מזגן מפוצל 

 סניף גדרה מזגן מפוצל 1004920

 סניף גן יבנה מזגן מפוצל 1004957

 סניף גן יבנה מזגן מפוצל 1004958

MAZ001671 סניף גן יבנה מזגן מפוצל 

MAZ001672 סניף גן יבנה מזגן מפוצל 

MAZ001675 סניף גן יבנה מזגן מפוצל 

MAZ001678  סניף גן יבנה מפוצלמזגן 

MAZ001679 סניף גן יבנה מזגן מפוצל 

 סניף גני טל מזגן מפוצל 1007766

 סניף גני טל מזגן מפוצל 1007767

 סניף גני טל מזגן מפוצל 1007787

 סניף גני טל מזגן מפוצל 1007788
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MAZ000692 סניף גני טל מזגן מפוצל 

 סניף דימונה מזגן מפוצל 1007838

 סניף דימונה מזגן מפוצל 1007844

 סניף דימונה מזגן מפוצל 1007839

 סניף דימונה מזגן מפוצל 1007840

 סניף דימונה מזגן מפוצל 1007841

 סניף דימונה מזגן מפוצל 1007842

 סניף דימונה מזגן מפוצל 1007843

 סניף דימונה מזגן מפוצל 1007845

 סניף דימונה מזגן מפוצל 3003689

 סניף דימונה מזגן מפוצל 3027008

 סניף דימונה מזגן מפוצל 3027009

 סניף דימונה מזגן מפוצל 3039093

 סניף דימונה מזגן מפוצל 3039094

 סניף דימונה מזגן מפוצל 3039134

 סניף דימונה מזגן מפוצל 3039283

MAZ002270 סניף דימונה מזגן מפוצל 

MAZ002777 סניף דימונה מזגן מפוצל 

MAZ003285 סניף דימונה מזגן מפוצל 

MAZ003287 סניף דימונה מזגן מפוצל 

MAZ003294 סניף דימונה מזגן מפוצל 

MAZ003301 סניף דימונה מזגן מפוצל 

MAZ003303 סניף דימונה מזגן מפוצל 

MAZ003308 סניף דימונה מזגן מפוצל 

MAZ003421 סניף דימונה מזגן מפוצל 

 סניף יבנה מזגן מפוצל 1005736

 סניף יבנה מזגן מפוצל 1007676

 סניף יבנה מזגן מפוצל 1009027

 סניף יבנה מזגן מפוצל 3004026

 סניף יבנה מזגן מפוצל 3039002

MAZ000603 סניף יבנה מזגן מפוצל 

MAZ000604 סניף יבנה מזגן מפוצל 

MAZ001482 סניף יבנה מזגן מפוצל 

MAZ001483 יבנהסניף  מזגן מפוצל 

MAZ001484 סניף יבנה מזגן מפוצל 

MAZ001485 סניף יבנה מזגן מפוצל 

MAZ001486 סניף יבנה מזגן מפוצל 

MAZ001487 סניף יבנה מזגן מפוצל 

MAZ001488 סניף יבנה מזגן מפוצל 

 סניף ירוחם מזגן מפוצל 3039009

 סניף ירוחם מזגן מפוצל 3039010

 ירוחםסניף  מזגן מפוצל 3039103

MAZ003338 סניף ירוחם מזגן מפוצל 

MAZ003339 סניף ירוחם מזגן מפוצל 

MAZ003340 סניף ירוחם מזגן מפוצל 

MAZ003342 סניף ירוחם מזגן מפוצל 

MAZ003344 סניף ירוחם מזגן מפוצל 

MAZ003345 סניף ירוחם מזגן מפוצל 

MAZ003346 סניף ירוחם מזגן מפוצל 

 סניף כסייפא מזגן מפוצל 1004978
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MAZ003351 סניף כסייפא מזגן מפוצל 

MAZ003352 סניף כסייפא מזגן מפוצל 

MAZ003353 סניף כסייפא מזגן מפוצל 

 סניף להבים מזגן מפוצל 1011477

 סניף להבים מזגן מפוצל 1011478

 סניף להבים מזגן מפוצל 1011479

 סניף להבים מזגן מפוצל 1011480

 סניף להבים מפוצלמזגן  1011481

 סניף להבים מזגן מפוצל 1011482

 סניף להבים מזגן מפוצל 1011483

 סניף להבים מזגן מפוצל 1011484

 סניף להבים מזגן מפוצל 1011486

 סניף להבים מזגן מפוצל 1011487

 סניף להבים מזגן מפוצל 1011488

 סניף להבים מזגן מפוצל 1011489

 סניף להבים מזגן מפוצל 1011493

 סניף לקיה מזגן מפוצל 1007811

 סניף לקיה מזגן מפוצל 3004470

MAZ003334 סניף לקיה מזגן מפוצל 

MAZ003335 סניף לקיה מזגן מפוצל 

MAZ003336 סניף לקיה מזגן מפוצל 

 סניף מיתר מזגן מפוצל 3034280

 סניף מיתר מזגן מפוצל 3039046

 סניף מיתר מזגן מפוצל 3039047

 סניף מיתר מזגן מפוצל 3039048

 סניף מיתר מזגן מפוצל 3039049

 סניף מיתר מזגן מפוצל 3039050

MAZ003158 סניף מיתר מזגן מפוצל 

MAZ003323 סניף מיתר מזגן מפוצל 

 סניף מצפה רמון מזגן מפוצל 3004450

 סניף מצפה רמון מזגן מפוצל 3004451

 רמוןסניף מצפה  מזגן מפוצל 3004452

 סניף מצפה רמון מזגן מפוצל 3004453

 סניף מצפה רמון מזגן מפוצל 3004454

MAZ003102 סניף מצפה רמון מזגן מפוצל 

MAZ003103 סניף מצפה רמון מזגן מפוצל 

MAZ003105 סניף מצפה רמון מזגן מפוצל 

MAZ003106 סניף מצפה רמון מזגן מפוצל 

MAZ003107 רמוןסניף מצפה  מזגן מפוצל 

MAZ003108 סניף מצפה רמון מזגן מפוצל 

MAZ003109 סניף מצפה רמון מזגן מפוצל 

MAZ003111 סניף מצפה רמון מזגן מפוצל 

MAZ003112 סניף מצפה רמון מזגן מפוצל 

MAZ003113 סניף מצפה רמון מזגן מפוצל 

MAZ003114 סניף מצפה רמון מזגן מפוצל 

MAZ003256 מצפה רמוןסניף  מזגן מפוצל 

 סניף מר"ן מזגן מפוצל 1005859

 סניף מר"ן מזגן מפוצל 1005860

 סניף מר"ן מזגן מפוצל 1011448

 סניף מר"ן מזגן מפוצל 3004292
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 סניף עין הבשור  מנהל מזגן מפוצל 1004979

 סניף עין הבשור  מנהל מזגן מפוצל 1009009

 סניף עין הבשור  מנהל מזגן מפוצל 3003736

 סניף עין הבשור  מנהל מזגן מפוצל 3004068

MAZ003177 סניף עין הבשור  מנהל מזגן מפוצל 

MAZ003178 סניף עין הבשור  מנהל מזגן מפוצל 

MAZ003181 סניף עין הבשור  מנהל מזגן מפוצל 

MAZ003579 סניף עין הבשור  מנהל מזגן מפוצל 

 סניף ערד מזגן מפוצל 1011013

 סניף ערד מפוצלמזגן  1011014

 סניף ערד מזגן מפוצל 3003737

 סניף ערד מזגן מפוצל 3027011

 סניף ערד מזגן מפוצל 3039190

 סניף ערד מזגן מפוצל 3039191

 סניף ערד מזגן מפוצל 3039192

 סניף ערד מזגן מפוצל 3039193

 סניף ערד מזגן מפוצל 3039194

 סניף ערד מזגן מפוצל 3039195

 סניף ערד מזגן מפוצל 3039196

MAZ003214 סניף ערד מזגן מפוצל 

MAZ003221 סניף ערד מזגן מפוצל 

MAZ003222 סניף ערד מזגן מפוצל 

 סניף ערוער מזגן מפוצל 1004977

 סניף ערוער מזגן מפוצל 3039284

MAZ003348 סניף ערוער מזגן מפוצל 

MAZ003349 סניף ערוער מזגן מפוצל 

 סניף קרית גת מפוצלמזגן  3039095

MAZ000634 סניף קרית גת מזגן מפוצל 

 סניף קרית מלאכי מזגן מפוצל 3004432

 סניף קרית מלאכי מזגן מפוצל 3034249

 סניף קרית מלאכי מזגן מפוצל 3034250

 סניף קרית מלאכי מזגן מפוצל 3034251

 סניף קרית מלאכי מזגן מפוצל 3034252

 סניף קרית מלאכי מזגן מפוצל 3034253

MAZ001709 סניף קרית מלאכי מזגן מפוצל 

MAZ001710 סניף קרית מלאכי מזגן מפוצל 

MAZ001711 סניף קרית מלאכי מזגן מפוצל 

MAZ001777 סניף קרית מלאכי מזגן מפוצל 

 סניף רהט מזגן מפוצל 1011392

 סניף רהט מזגן מפוצל 1011403

 סניף רהט מזגן מפוצל 1011404

 סניף רהט מזגן מפוצל 1011405

 סניף רהט מזגן מפוצל 1011407

 סניף רהט מזגן מפוצל 3004011

 סניף רהט מזגן מפוצל 3039101

 סניף רהט מזגן מפוצל 3039102

 סניף רחובות  מזרח מזגן מפוצל 3004001

 סניף רחובות  מזרח מזגן מפוצל 3004003

MAZ000625 מזרחסניף רחובות   מזגן מפוצל 

MAZ000627 סניף רחובות  מזרח מזגן מפוצל 
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MAZ000628 סניף רחובות  מזרח מזגן מפוצל 

 סניף רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 1009005

 סניף רחובות  סמילנסקי מזגן מפוצל 1009023

 סניף שדרות מזגן מפוצל 1007741

 סניף שדרות מזגן מפוצל 1007742

 שדרותסניף  מזגן מפוצל 1007743

 סניף שדרות מזגן מפוצל 3004343

 סניף שדרות מזגן מפוצל 3004474

MAZ002747 סניף שדרות מזגן מפוצל 

MAZ002749 סניף שדרות מזגן מפוצל 

MAZ002751 סניף שדרות מזגן מפוצל 

MAZ002753 סניף שדרות מזגן מפוצל 

MAZ002754 סניף שדרות מזגן מפוצל 

MAZ002757 סניף שדרות מזגן מפוצל 

MAZ002759 סניף שדרות מזגן מפוצל 

MAZ002760 סניף שדרות מזגן מפוצל 

MAZ002762 סניף שדרות מזגן מפוצל 

 סניף שכונה ט מזגן מפוצל 3034263

 סניף שכונה ט מזגן מפוצל 3039113

 סניף שכונה ט מזגן מפוצל 3039151

 סניף שכונה ט מזגן מפוצל 3039237

MAZ003374 סניף שכונה ט מזגן מפוצל 

MAZ003376 סניף שכונה ט מזגן מפוצל 

MAZ003378 סניף שכונה ט מזגן מפוצל 

MAZ003383 סניף שכונה ט מזגן מפוצל 

MAZ003384 סניף שכונה ט מזגן מפוצל 

 מנהלת מחוז מזגן מפוצל 3039368

 מנהלת מחוז מזגן מפוצל 3039379

 רנטגן נתיבות מרכז סמילו מזגן מפוצל 1005527

 רנטגן נתיבות מרכז סמילו מזגן מפוצל 3034131

 סניף  י"א ב"ש    מכבי טף מזגן מפוצל 1004883

 סניף  י"א ב"ש    מכבי טף מזגן מפוצל 3004477

 סניף  י"א ב"ש    מכבי טף מזגן מפוצל 3004478

 סניף  י"א ב"ש    מכבי טף מזגן מפוצל 3039092

 סניף  י"א ב"ש    מכבי טף מזגן מפוצל 3039389

 סניף  י"א ב"ש    מכבי טף מזגן מפוצל 3039390

 סניף  י"א ב"ש    מכבי טף מזגן מפוצל 3039391

 סניף  י"א ב"ש    מכבי טף מזגן מפוצל 3039394

 סניף  י"א ב"ש    מכבי טף מזגן מפוצל 3039396

 מכבי טףסניף  י"א ב"ש     מזגן מפוצל 3039397

MAZ003321 סניף  י"א ב"ש    מכבי טף מזגן מפוצל 

 סניף מזכרת בתיה מזגן מפוצל 3032568

 סניף מזכרת בתיה מזגן מפוצל 3032569

 סניף מזכרת בתיה מזגן מפוצל 3032570

 סניף מזכרת בתיה מזגן מפוצל 3032571

 סניף מזכרת בתיה מזגן מפוצל 3032574

 סניף מזכרת בתיה מזגן מפוצל 3032575

 סניף מזכרת בתיה מזגן מפוצל 3032576

 סניף מזכרת בתיה מזגן מפוצל 3032578

 סניף מזכרת בתיה מזגן מפוצל 3032579
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 "ש אשקלון"מר" מזגן מפוצל . 1005520

MAZ003089 סניף אשקלון מזגן מפוצלבי"מ 

MAZ003090 סניף אשקלון מזגן מפוצלבי"מ 

 (3גבורה " )ר אשקלון"בימ" מרכזית.מזגן מפוצל  1007532

 (3גבורה " )ר אשקלון"בימ" מזגן מפוצל מרכזית. 1007535

MAZ003284 סניף דימונה מזגן מפוצל קסטה 

MAZ003302 סניף דימונה מזגן מפוצל קסטה 

MAZ003306 סניף דימונה מזגן מפוצל קסטה 

MAZ001753 סניף אשדוד ד מזגן קסטה 

 בימ"ר סי מול אשדוד מזגן מרכזי 3049233

 בימ"ר סי מול אשדוד מזגן מרכזי 3049234

 סניף אשקלון מזגן עילי 3039084

 סניף נווה זאב מזגן עילי 3049088

 סניף רחובות    מכונים מזגן עילי 3049160

 סניף רחובות    מכונים מזגן עילי 3049166

 סניף  י"א ב"ש    מכבי טף מזגן של אוויר צח 3039393

 סניף אופקים מערכת אוויר צח 3034172

 סניף מזכרת בתיה מנהלת מערכת אוויר צח 3032582

 סניף גדרה מערכת אויר צח 1004917

 סניף קרית גת מפוח אויר צח אוורור 1005590

 סניף קרית גת מפוח אויר צח אוורור 1005591

 סניף קרית גת מפוח אויר צח אוורור 1005592

 סניף קרית גת אויר צח אוורורמפוח  1005593

 בימ"ר אשדוד ד אוויר צח 3049264

 בימ"ר סי מול אשדוד אוויר צח 3049231

 סניף רחובות  סמילנסקי אוויר צח 3032511

 סניף רחובות  סמילנסקי אוויר צח 3032528

 מנהלת מחוז אוויר צח 3039402

 בימ"ר רחובות יחידת אויר צח 1011054

 בימ"ר רחובות אויר צח יחידת 1011062

 סניף אשדוד ד יחידת טיפול אוויר יט"א 3039034

MAZ003122 סניף אשקלון יחידת טיפול אויר  )יטא 

MAZ003123 סניף אשקלון יחידת טיפול אויר  )יטא 

MAZ003171 סניף עומר יחידת טיפול אויר  )יטא 

MAZ003172 סניף עומר יחידת טיפול אויר  )יטא 

 מרפאת רנטגן נתיבות מרכז סמילו יחידת טיפול אויר  )יטא 1005536

 סניף אשקלון יחידת טיפול אויר   )יט"א( 1007525

 סניף אשקלון יחידת טיפול אויר   )יטא 1007526

 סניף אשקלון יחידת טיפול אויר   )יטא 1007527

 סניף אשקלון יחידת טיפול אויר   )יטא 1007528

 סניף אשדוד ז ) הרשב"י ( יט"א אויר צח 1011234

MAZ002659  סניף מר"ן 2יט"א קומה 

MAZ002580  סניף מר"ן 3יט"א קומה 

 סניף מר"ן 4יט"א קומה  1005883

 סניף מר"ן יט"א קומה ביניים. 1005885

 סניף רחובות  סמילנסקי מדחס אוויר צח 3032507

 סניף רחובות  סמילנסקי מדחס אוויר צח 3032508

 סניף רחובות  סמילנסקי מדחס אוויר צח 3032509

 סניף רחובות  סמילנסקי מדחס אוויר צח 3032510

 סניף רחובות  סמילנסקי מדחס אוויר צח 3032546
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 סניף נווה זאב מפוח איוורור 3049092

 סניף אשדוד ז ) הרשב"י ( מפוח יניקה מעבדה 1011235

MAZ003174 עומרסניף  מפוח יניקה על הגג 

 סניף אשדוד ז ) הרשב"י ( מפוח יניקה שירותים 1011236

 סניף אשדוד ז ) הרשב"י ( מפוח יניקה שירותים 1011237

 סניף אשדוד ז ) הרשב"י ( מפוח יניקה שירותים 1011238

 סניף נווה זאב מפוח עשן 3049093

MAZ000025 סניף אשדוד ד מפוח שירותים אויר צח אוורור 

MAZ000029 סניף אשדוד ד מפוח שירותים אויר צח אוורור 

MAZ000034 סניף אשדוד ד מפוח שירותים אויר צח אוורור 

MAZ003292 סניף דימונה מפוח שירותים אויר צח אוורור 

MAZ000758 סניף יבנה מפוח שירותים אויר צח אוורור 

MAZ000759 סניף יבנה מפוח שירותים אויר צח אוורור 

MAZ003326 סניף מיתר מפוח שירותים אויר צח אוורור 

 סניף קרית גת מפוח שירותים אויר צח אוורור 1005649

 סניף קרית גת מפוח שירותים אויר צח אוורור 1005650

 סניף קרית גת מפוח שירותים אויר צח אוורור 1005651

MAZ003385 סניף שכונה ט מפוח שירותים אויר צח אוורור 

MAZ003314  סניף  י"א ב"ש    מכבי טף שירותים אויר צח אוורורמפוח 
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 מבנה טופס להצגת שאלות

 מס"ד
מס' 

 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

  מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 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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 אמות מידה
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15יכולות המציע לבדוק מערכות במתקניו )מתקן הרצה למערכות(   

3סדר וניקיון במתקן  

 7 מערכת אחזקה ממוחשבת למעקב אחר המערכות והתקלות               

25

כמות טכנאים העומדים לרשות המציע )המציע בעל מספר הטכנאים 

הגבוה ביותר יקבל את מלוא הניקוד. יתר המציעים באופן יחסי אליו(
5

ותק ממוצע של הטכנאים אצל המציע )המציע בעל הממוצע הגבוה 

ביותר יקבל את מלוא הניקוד. יתר המציעים באופן יחסי אליו(
5

10מלאי מערכות וחלפים אצל המציע

5מספר כלי הרכב המשמש למתן השירות המוצע

25

10תהליכי בקרת איכות שהמציע מקייםמערך איכות

10

10עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן

10איכות השרות והאחזקה לאורך זמן

10גמישות ומענה לצרכים מיוחדים

10התרשמות כללית מהספק

70%40

100סה"כ

סה"כ שביעות רצון לקוחות

יכולות ומתקני המציע

סה"כ יכולות ומתקני המציע

יכולות לוגיסטיות וניסיון 

- על פי התרשמות צוות 

הבדיקה

סה"כ יכולות לוגיסטיות וניסיון

סה"כ מערך איכות

שביעות רצון לקוחות 

)בתוך או מחוץ למכבי(

פירוט מדדיםקטגוריה
ציון איכות 

מזערי
משקל ב-%

ציון לספק 

מ 0 עד 5


