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 כללי .1

   רישיון יבעל יםספקעם  להתקשרינת י"( מעונמכבי"  כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

ריה באת, למעליות המותקנות לפי חוקי מדינת ישראל שירות אחזקת מעליות למתן

 האחזקה כוללים:  שרותי .1כמפורט בנספח א' ארץהרחבי כל הפזורים ב

לשמירת כולל שעות עבודה , )כולל אספקת חלפים( שבר תיקוני אחזקה מונעת,

 .ובטוח במצב תקין עליותהמ

  "(.השירותים"", המוצרים" ",המעליות")להלן    

 

כמויות לו תריםלאאם בהתבהתאם למפרט ו, מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות .1.2

האומדנים והכמויות , האתריםכל . למסמכי המכרז, 2בנספח א' כמפורט ,המוערכות

  . אאו לכמות כלשהי לאתרים :בלבד. מכבי אינה מחויבת הערכה הינם

האופציה להאריך את תקופת . למכבי שמורה שנים שלושלתקופה של  הינהההתקשרות  .1.3

( 2או ) ; ( זהים1) :בתנאיםחת כל א שנהתקופות נוספות בנות  שלושבההסכם 

 בתיאום עם הזוכה. ,מיטיבים

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

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

הגופים הנוספים על מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו  .1.5

  בכך.ירצו אם , כהגדרתם בהסכם

 להלן. 8.5 ינן סופיות , לא יתקיים משא ומתן, למעט, כמפורט בסעיף ההצעות ה .1.6

 

  הגדרות .2

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

 מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

המתקיים על פי הקבוע  12822113מספר עם הליך תחרותי נוסף  פומבי מכרז – כרז""המ

 במסמכי המכרז.

 "מכבי שירותי בריאות". –"מכבי" 

       חברה חיצונית המבצעת פיקוח ובקרה על ביצוע טיפולי  –"חברת בקרת שרות" 

 ות. חברות השרתשלום לשבר ואחזקה מונעת, בדיקה ופיקוח על חשבוניות בעבור 

 . פי שיקול דעתם של הגופים-מכבידנט בע"מ, בית בלב בע"מ,  הכל על– "הגופים הנוספים"

 למסמכי המכרז. ב'נספח  - ההתקשרות כהגדרתן בהסכםהגדרות נוספות 
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 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

בתמורה  2.12.13ועד ליום  21.11.13, החל מיום המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

את מסמכי בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, שלא יוחזר(, ש"ח ) 511 של לתשלום

 .  11:11-14:11בין השעות  ,ה'-בימים א'המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", 

 .מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדל , אצל הגב' 14אביב, קומה -, תל27ברח' המרד 

 

 בירורים ופניות  .3.2

 ,מכבי  נציגתל המכרז רורים בקשר למכרז או בקשר למסמכיניתן יהיה להפנות שאלות ובי .3.2.1

אך ורק בקובץ וזאת , 12:11בשעה  15.12.13עד ליום  ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלהגב' 

Word דואר אלקטרוני: , באמצעות 'זכנספח  בנוסח ובמבנה המצ"ב

mandel_an@mac.org.il הפונים לציין את כתובת הדאר האלקטרוני שאליו תשלחנה . על

לוודא את דבר הגעת  םנציג הקשר לרבות מספר טלפון ובאחריות ופרטיהתשובות ממכבי 

 .13-5143643בטלפון מס'  הפנייה

   

מכבי  -אגף נכסים ב 88:/2בשעה  012/121 א', ביוםלרוכשי המכרז יתקיים   חובהכנס ספקים  .3.2.2

. במהלך C2קומה  חדר ישיבות  ,בית שרבט, בתל אביב, 4קויפמן ח' שירותי בריאות, ר

 להלן. 3.2.4 המפגש ניתן יהיה להעלות שאלות. בכל מקרה התשובות תימסרנה כאמור בסעיף

 

 תענינה. לא 3.2.1פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

 

 עד ליום אלקטרוני דוארידי מכבי, באמצעות  -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4

24.12.13. 

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

במעטפה  הדואר( באמצעות יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד )ולא ההצעה את .3.3.1

ענת ידי גב' ל ,"12822113מספר  עם הליך תחרותי נוסף מכרז" סגורה, עליה ירשם אך ורק

, תל אביב, 27ה במכבי, ברח' המרד ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומ רכזת - מנדל

  .14קומה 

 ההצעותלהגשת המועד האחרון . 11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'

 . הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!88:/2בשעה  /21121' ה יוםהוא 

כל מסמכי המכרז  בצירוף, ג'על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח  חתומה ההצעה תוגש .3.3.2

סעיף אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט ב

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

נרכשו כפי ש תמקוריבכריכתם המען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.3

ו מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז ואת ממכבי, ולא על גבי צילום א

 המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה  .3.3.4

 אריך ושעת קבלה.ועדת המכרזים, או ממלא מקומה, וייכתבו עליה תרכזת ע"י 

הצעות לתקופה השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.3.5

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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 נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.6

טתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחל

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

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

 

 להשתתפות במכרז  תנאים מוקדמים .4

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

 ד רשום כחוק בישראל.תאגי 4.1.1

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

בעל רישיון למתן שרותי אחזקת מעליות ממשרד הכלכלה והמסחר )התמ"ת( )מקודם משרד  4.1.3
 העבודה(, לפי חוקי מדינת ישראל.

 ת חירום עבודה בשע לספק אישור "מפעל חיוני" כהגדרת מושג זה בחוק שירות 4.1.4

 . 1967 –תשכ"ז 

 מסוגל לספק למכבי בעצמו או באמצעות קבלני משנה את המוצרים והשרותים . 4.1.5

 .לפחות מעליות 81 -, נתן שירותים להשנה האחרונהבמהלך  4.1.6

נשוא המוצרים  ה, התקנה ואחזקתבאספק פחות,לשנים  5 בישראל שלבעל נסיון מוכח  הינו 4.1.7
  .מכרז זה

 איו"ש אילת, , לרבות:בכל רחבי הארץ ,פריסה ארציתשירותים ביכולת לספק המוצרים והבעל  4.1.8
 .ורמת הגולן

הכלכלה  תעודת הסמכה ממשלתית ממשרדבעלי ) מעליתנים מוסמכים 5 מעסיק לפחות 4.1.9
 . המוצרים והשירותים למתן ,((העבודה)מקודם משרד  )התמ"ת( והמסחר

 .לפחותרכבי שירות  15בעל  4.1.11

ני עובדים לפחות )עובדים לעבודות מכאניות כגון: החלפת הכולל ש אחד צוות מכנילפחות  בעל 4.1.11
 בחלוקה אזורית:בכל אחד מאזורי השרות הנדרשים גלגלים, החלפת כבלים וכיוצ"ב(, 

תל  – מרכז; מחדרה עד הרצליה  – שרון; זכרון יעקב והסביבה קריית שמונה עד  –צפון
נס ציונה, ראשל"צ, בת ים, חולון,  – ירושלים והשפלה; אביב, ר"ג, גבעתיים והסביבה 

, והסביבה רחובות, גדרה, אשדוד, אשקלון, ק. גת ב"ש – דרום; מודיעין, ירושלים והסביבה 
 .אילת 

  במכבי בשני אתרים שונים  ,למעליותהשירותים עבודת את מסוגל לבצע הספק  4.1.12

  בו זמנית. 

  ISO 9111לספק יהיה תו תקן  4.1.13

 6 בהתאם לאמור בסעיף₪,  51,111של  ה על סךימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצע 4.1.14
 להלן.

 התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות  בכל מדע 4.1.15
 הנדרש. מזעריה

 רכש את מסמכי המכרז ממכבי ובידו קבלה המעידה על כך. 4.1.16

 תקיים במשרדי מכבי.ההשתתף בכנס ספקים ש 4.1.17

 אחדביעמוד  שלא הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע סף ידת המציע בכל התנאים מהווה תנאיעמ 4.2
 הצעתו תפסל. –התנאיםמ
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המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, ועדת  4.3
י תוך אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכב

יקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יפרק זמן קצוב ש
  .יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

רון להגשת ההצעות. )תשעים( יום מהמועד האח 91כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  ,מציע יאשרה 5.1

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

 ובמקרה זה יהיה כל מציע כל אחת, )ששים( יום 61ת של עד ונוספות את תוקף הצעותיהם לתקופ

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

 .תשלח על ידי מכבי בכתב

   הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על  5.2

זאת ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז, ענת מנדל ידי המציע בכתב, לידי הגב' 

 טלה.ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לב)שני(  2בתוך 

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

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

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 הגשה ערבות .6

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

ינו שונה ממנו באופן מהותי למסמכי המכרז או בנוסח שא ה' פי הנוסח המצורף כנספח-(, עלחדשים

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

 . יאותמכבי שירותי ברהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם 

 

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

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

 לתקופה נוספת זו.

 

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

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

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

 תקיים בו אחד מאלה:להשמיע את טענותיו, אם ה

 כפיים; ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1
 מדויק; בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא .6.3.2
 במכרז; ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .6.3.3
 מוקדם תנאי שהן במכרז ת הקבועותההוראו לפי פעל לא במכרז, הוא כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4

 הזוכה. ההתקשרות של מכבי עם ליצירת
 

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4

 אישור עריכת ביטוחים .7

אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  7.1
וטא של אישור "אישור עריכת ביטוחים"(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טי

 .עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז
שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  7.2

הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם  לעיל. 3.2
 .שר על ידי חברת הביטוחההתקשרות, אישור עריכת ביטוחים, חתום ומאו
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 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי מ   8.1
 .יקול דעתה הבלעדישפי  -רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

: מפורטים להלןה נה בדרך של שקלול הרכיביםאמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיי  8.2
והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן  ,31% –; ואיכות 71% –מחיר 

 .היתרונות בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירבישת

 .'חכנספח ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  8.3

לכל , נספח ג' צעת המציע, בטופס ההצעהייקבע על פי ה – מתן השירותיםציון המחיר ל 8.4
 . 8.2יבחר זוכה לכל מעלית ומעלית בהתאם לסעיף  מעלית בנפרד.

 :הליך תחרותי נוסף 8.5

מועמדים לזכייה שני  ימצאו)איכות ומחיר(,  השיקלולביצוע לאחר הליך תחרותי נוסף יערך אם 
הא רשאית לבקש תהוועדה  .לאותה המעלית משוקלליו בעלי אותו ציון ומעלה, אשר יה

מיטיבים עם מכבי המהמועמדים להגיש הצעת מחיר סופית ביחס למחיר הצעתם, בתנאים 
 ותה מעלית.בי אלעומת הצעתם המקורית, לג

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן 8.6
מוניטין של היצרן כרז, רמת השירות, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המ

, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע מך הנתונים שצרף להצעהס על ונסיון בארץ,
לקוחותיו של המציע  וכן על סמך בדיקת המלצות התקשרויות שונות קודמות עם המציע,

ת פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוו-למהתקשרויות קודמות, וכן ע
 .להלן  8.11בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

 המוקדמים. בתנאיםשעמדו ספקים יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי  8.7

ברכיבים  איכות מזעריועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון  8.8
בעת הגשת ההצעה, ו2או אשר  לעיל, והכל על פי הנתונים שהציגדהכלולים בסעיפי האיכות 

יקבע על ידה ולפי ינאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן ש
 . שיקול דעתה הבלעדי

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  8.9
המועמדת הבאה בתור לזכייה,  רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה

ובלבד שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי 
סעיף זה, המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות  .לצורכי11%-לזכייה ביותר מ

 השירותים ו2או מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו2או הבהרות נוספות, על פי  המכרזים תהא ועדת 8.11
המציע  מנת לבחון את שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על

 והצעתו במסגרת שיקוליה.

שימונה  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. 8.11
, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו2או יהא רשאי

המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה  המוצע על ידו. ועדת  2מוצרלשירות
 שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר 8.12
 מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

 ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה 8.13
 מכל סיבה הפועל, לא ייצא אל שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה

 חודשים מיום תחילתו. )שלושה( 3 כבי בתוךמ על ידישהיא, או יבוטל 
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 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9
    7למסמכי המכרז, בתוך  'הזוכה במכרז יחתום על הסכם המצורף כנספח ב 9.1

 קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. ימי עבודה מיום)שבעה(  
   ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים2הסתייגויות בנוסח הסכם 
 כמופיע בנספח ב' למכרז. ההתקשרות 

 שייחתם. המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות מסמכי  9.2
אוטונומית ערבות בנקאית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם 9.3

 לביצוע התחייבויותיו על פי הנוסח המצ"ב.

 

 ביטול המכרז .11

 המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפילא יהיה בעצם פרסום  11.1
 הסכם לאספקת ידי מכבי והמציע2ים הזוכה2ים-מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 (.'והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות )נספח ב ,מעליותה

מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול  11.2
לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול  -אך לא חייבת  -עדי, וכן תהיה מכבי רשאית דעתה הבל

 .כאמור המכרז

 .לכל רוכשי המכרזאלקטרוני  הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר 11.3

מרוכשי מסמכי החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו2או למי  11.4
 כבי ו2או כלפי מי מטעמה.המכרז כל תביעה ו2או דרישה ו2או טענה כלפי מ

 

 עיון במסמכי המכרז .11
, לאחר פרסום תוצאות המכרז, 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה 

עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת תשלום בסך של 
 ייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים.לשעה. יודגש, כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנ ₪ 188

עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת הליך 
המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב 

 .ממכבי

 

 בעלות על מסמכי המכרז .12

רוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין נם קניינה הימסמכי המכרז ה
לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו2או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש 

 .מסמכי המכרז להעביר אותם ו2או העתק מהם לידי אחר

 

 מכות שיפוטס .13

לעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה בכל הקשור לנושאים ו הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
  .יפו -בתל אביב תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 א'נספח 

  מפרט

 דרישות הכרחיות אלא אם צוין אחרת.הינן כל הדרישות במפרט 

 

 :השירותים כוללים 21

לצורך ביצוע אחזקה  וחומרים מתכלים שמן אספקת, )כולל חלפים( אחזקה מונעת, אחזקה ותיקוני שבר

. כל ימות השנה -לתפעול תקין  מעליתבמצב תקין, או לשם השבת ה מעליתמונעת והדרושים לשמירת ה

 (."השירותים")להלן 

 

אחזקה, , זמן נסיעה, שעות עבודה אמצעי הרמה  ,2שינוע: הובלהלמען הסר ספק השירותים כוללים  .2

 . ניתנו השירותיםהדרכה באתר מכבי בו 

 

מראש עם מנהל2ת אחזקה מחוזי  או מי  עה למתקן מכבי לצורך ביצוע  השירותים יתואםמועד ההג .3

חלק מהעבודות תבוצענה בשעות  .מעליותמתן השירותים למועד ההגעה למתקן לצורך ביצוע למטעמם, 

 .שלאחר שעות פעילות הסניף ותיתכן עבודת לילה ועבודה בימי שישי

 

 . הספק הזוכהים מטעם עובדים מוסמכהשירותים יתבצעו  ע"י  .4

 

שיאפשר  שלהן הגיש הצעת מחיר מעליותגי הלתקופת ההסכם לכל סו חלפיםהזוכה יחזיק מלאי הספק  .5

 . מכביב מעליותמתן שירות הולם ל

 

 :יכללו שבאחריות הזוכה מעליותל, תיקוניםהאחזקה, השירותים וה עבודות 61

         

  .במעליתתיקון כל תקלה   .6.1

 שעות עבודה ונסיעות. עבודה, חלפים,  :יםכולל ים והתיקוניםהשירות  .6.2

 .באתר עצמו יערךהמעלית תיקון מכל סוג שהוא של   .6.3

 יהיו חדשים וזהים למקוריים.  הזוכה חלקי החילוף שיסופקו על ידי   .6.4

 ידאג לפינוי לכלוך וציוד ישן שהוחלף 2 הושאר באזור הטיפול, וכן יוודא הספק הזוכה  .6.5

 .יה, מסודרת ובטיחותיתעבודתו תישאר נקי שסביבת 

 

 :יכלול את הפרטים הבאים דו"ח שירות לאחזקה מתוכננת ולאחזקת שבר  71

 שתוחזקה 2 תוקנה  מעליתמספר סידורי )מס"ד( ה -          

 האתר בו בוצעה העבודה, שם הטכנאי ותאריך ביצוע העבודה  -          

  מעליתתאור העבודה שבוצעה ב -          

 

 שירות 2 האתרים לאספק 01

 .1א'מצורפת כנספח  לאחזקה ותיקוניםוהמעליות  האתריםרשימת 

 

 כלי עבודה ובית מלאכה 91

כאשר הספק נדרש לבצע שיפוץ . תוהנדרשים לטיפול במעליוהציוד הספק יהיה מצויד בכל המכשירים 

ר כולל ידאג הספק לכל הכלים הנחוצים לביצוע העבודה כאמו ,הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות "יעפ

בעלי תו תקן, מאיכות מעולה אמצעי פרוק, הרמה, העברה, הובלה, הרכבה וכוון. כל הכלים יהיו 

 ומחומר בריא ויוחזקו במצב עבודה בטוח.
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הספק יהיה בעל בית מלאכה מתאים לביצוע עבודות תיקון ציוד ושיפוצים המתאימים לציוד המותקן 

נוחיותו יוכל הספק לבצע את עבודות השיפוצים גם בבתי במעלית על פי המצוין בהסכם זה. לפי צרכיו ו

 מלאכה אחרים אך לא יוכל לחייב עקב כך את המזמין בכל תשלום נוסף.

 

 הנחיות ביצוע 281

 האחזקה תבוצע על ידי הספק לפי מיטב השיטות המקצועיות הקיימות ולפי המפורט להלן:

 על פי הנחיות בודק מוסמך. 11.1 

 פרעות ה ללא עים, בכל הקשור לשעות עבודה אפשריותבהתאם לנהלים הקבו 11.2

 2 מתקן ין 2 סניף 2 מרפאהילפעילות סדירה של הבנ           

 בהתאם להוראות היצרן. 11.3

 .בקרת השרותלאחר קבלת אישורה של חברת  11.4

 תיקון מידי של כל מפגע בטיחותי, העלול לסכן את המשתמשים במעלית. 11.5

 רות, רישום כל הנתונים הנדרשים ביומניפיקוח תקופתי ועריכת בדיקות וביקו 11.6

     של בודק מוסמךחצי שנתית השתתפות נציג הספק בזמן הבדיקה  והכולל  הציוד,   

 ע"י הספק במקרה הצורך  למעט  הזמנת  בודק מוסמך חצי  הזמנת בודק מוסמך   

  שתבוצע ע"י מכבי .   שנתית   

 ק מקורות לתקלות, אשר יהיו דרושים ביצוע כל התיקונים לרבות סילוק תקלות וסילו  11.7

 או מועילים או רצויים למעלית ולשיפורה.    

 הספק ביודעו את הטיפולים המונעים הנדרשים, וכפי שיפורטו במכרז זה, מתחייב  11.8

 השונות. במידה והעובדים לא  המערכותאת כל הוראות האחזקה במלואן, בכל  לבצע    

   ת שעות העבודה המקובלות או כאשר הידע לבצע כל המשימות במסגר הספיקו    

  מסוימות אינו מספיק, יתגבר אותם הספק על חשבונו בעובדים  בתקלות שלהם    

 נוספים עד לגמר ביצוע העבודות במועד וללא דחיות מיותרות.    

  בהתאם לכל חוקי ותקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיים וכל תקנה שנועדה לשמור  11.9

 עובדים ואזור העבודה.על בטיחות ה   

 כחלק בלתי נפרד מהנחיות הביצוע יהווה המפרט הטכני למעליות המצ"ב להסכם   11.11

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כנספח א'זה     

 

 

 נוהלי עבודה ורישומים 221

 

מטעמו בעלי כל ההסמכות הנדרשות על פי חוק ותקן הספק יעסיק לצורך ביצוע הסכם זה עובדים מקצועיים 

בכמות הדרושה ובאופן שתובטח האחזקה בהתאם לחוזה זה ברמה גבוהה ולפי לוח זימון הפעולות יים, רלוונט

 כנדרש.

עובדי הספק יהיו רשומים ובעלי היתרים ממשלתיים כנדרש לביצוע עבודות במעלית בהיקף עליהם הוא 

 מופקד.

 

 LOG BOOK -כרטיס תולדות ציוד  2/1

 

ממוחשב עליו יצוין מספר המעלית, דגם המעלית ופרטים  הספק יחזיק במשרדו כרטיס תולדות ציוד

מזהים, בכרטיס זה ירשום הספק כל פעולה שבוצעה במעלית כמו תיקון, החלפת חלק, שיפוץ, טיפול 

בתום תקופת ההסכם או לפי דרישת המזמין יעביר הספק לחברת אפיק את ’. מונע תקופתי וכו

 הכרטיסים.
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  תקלות  211

, באם ממנציגי מכבי  שעות מרגע קבלת ההודעה 3צעו על ידי הספק תוך יבו מענה לקריאת שירות .13.1

תקבלו לאחר שעה זו יותקנו למחרת, עד לא יאוחר יש קריאות .17:11ההודעה התקבלה עד השעה 

 בבוקר. 11:11משעה 

 

על כל חלק של המעלית, שהספק יחליף, תחול אחריות למשך שנה מיום החלפתו וכל החלפה חוזרת,  .13.2

 וך תקופת האחריות, תעשה על חשבון הספק.שתעשה בת

במסגרת ההתקשרות אין הספק אחראי לקלקולים הנובעים מתקלה שנגרמה על ידי שימוש לא נכון  .13.3

במעלית או בפגיעה מכוונת בה, או על ידי טיפול בה מטעם אנשים מחוץ לנציגי הספק, בכל מקרה 

 שלום עבורו.מתחייב הספק לבצע מיד את התיקון ורק לאחר מכן לדון בת

 

חליף, על חשבונו, כל חלק של המעליות אשר נפגם ו2או התבלה, בעקיפין או במישרין, כתוצאה יהספק  .13.4

מהתקנה לא נכונה או שירות לקוי שבוצע על ידי הספק במסגרת השרות אף לאחר סיום תקופת 

 האחריות הנ"ל.

 

ו2או חלקי החילוף האמורים את החלקים  זוכהבכל אחד מהמקרים שצוינו בסעיף זה, יחליף מיד ה .13.5

באותם הסעיפים ובמקרה של מחלוקת לגבי הצד אשר עליו לשאת בהוצאות הכרוכות בהחלפות הנ"ל, 

, ובהעדר הסכמה יכריע במחלוקת יועץ מטעם זוכהיובא העניין לדיון והחלטה של נציג המזמין ונציג ה

 שרות.הבקרת  חברת

 

)תיקון   ש לקבל אישור המזמין לפני הביצועתשלום יבמקרה של תיקון או החלפת חלקים הכרוכים ב .13.6

ומעלה, מחוייב הספק לשלוח הצעת מחיר לאישור חברת בקרת השרות ₪  2,111מעלית בעלות של 

 והמזמין לביצוע התיקון(.

 

הנדרשים לבטיחות  LOCK OUT and TAGOUTהספק יחזיק וישתמש בכל התקני נעילה ותיוג  .13.7

 "מכבי שרותי בריאות". מתקניבשעובדיו בעת עבודתם במעליות 

 

 ח תיקון”דו .14

 

הינו טופס רישום ובו ימלא הספק את הפרטים של עבודות שביצע וחומרים שהשקיע בכל תיקון. 

. רק טופס זה כשהוא ממולא, חתום המזמיןהטופס ימולא על ידי הספק בגמר העבודה, יוחתם על ידי 

 ף לחשבון. הספק. העתק הטופס יצורכנדרש ומאושר התיקון, משמש מסמך לאישור חשבונות 

 דו"ח השרות יכלול את הפרטים הבאים:

 כתובת המתקן.  -

 מס"ד יצרן.  -

 מס"ד מכבי.  -

 תיאור תיקון 2 טיפול תקופתי של המעלית.  -

   )איש אחזקה 2 מנהל2ת מתקן( .דו"ח ידני 2 ממוחשב חתימה וחותמת נציג המתקן  -
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 סיורי ביקורת .15

 

או כל  של מכבי חב' בקרת שרות המעליותעל טיב השרות של הספק, יאורגנו מעת לעת על ידי סיורי ביקורת 

, הספק מתחייב להשתתף בסיורים אלה בעצמו או על ידי מנהל העבודה הבכיר שלו "י מכבי מי שהוסמך ע

 כשכל הוצאותיו בגינם כלולים במחיר האחזקה. 

 

 חילוץ ממעליות: .16

 קריאת הבקשה לחילוץ. מ שעה ייב לבצע חילוץ תוך, הזוכה מתחMRLבמעליות מסוג  .16.1

 :למעליות הדרכת חילוץ .16.2

 פחות פעמיים בשנה ובתאום עם המזמין.הספק מתחייב לבצע הדרכת חילוץ לכודים ממעלית ל .16.2.1

 הדרכות לחילוץ יהיה עפ"י דרישת מכבי שרותי בריאות. MRLבמעליות מסוג  .16.2.2

 

  :מתקן מכבי לצורך ביצוע טיפוללכניסה  .17

 

ק או נציגו להתייצב אצל מנהל הסניף2 מרפאה או נציגו ולהודיע כי עומד להתבצע שרות או על הספ .17.1

 תיקון. במקרה של ביצוע שרות יש לברר עם הנ"ל באם ישנן תלונות כלשהן.

 יש לוודא כי לפני תחילת העבודה יתלו שלטים מתאימים "המעלית בטיפול" על דלתות המעלית. .17.2

ין או מנהל אחזקה יחר תיקון או טיפול, עליו להתייצב אצל מנהל הבנלפני שהספק עוזב את המבנה לא .17.3

 ולהחתימו על דו"ח התיקון.

ן לאחר החלפתם על חשבונו ולאחר אישור חברת יהספק ידאג לסלק את כל החומרים הבלויים מהבני .17.4

 .בקרת השירות

לום מתאים של הספק יתלה על קיר חדר המכונות, במקום בולט, לוח הוראות חילוץ מפורט כולל צי .17.5

 מכונת ההרמה.

 הספק ידאג לתלות שלט הוראות שימוש מתאים לסוג המעלית בתא המעלית. .17.6

 

 תוספת 2 גריעת מעליות .18

 יום. 31שמורה הזכות להוסיף2 לגרוע מעליות מההסכם בהודעה של  למכבי

יקבע על פי מאפייני המעלית ובהתאמה למחיר שיסוכם עם , תתווסףאשר מחיר השרות למעלית 

 .נספח ג' טופס ההצעה ספק על פי ה

 

 בדיקת בודק מוסמך .19

 
 ה.תשולם על ידתוזמן על ידי מכבי ו בדיקת בודק מוסמך חצי שנתית .19.1

ערך מפעם לפעם בהתאם יהספק מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקה השגרתית שת
 .לדרישות החוק על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה 

ת כל הליקויים המכנים ו2או החשמליים אשר הבודק המוסמך הנ"ל הספק מתחייב לתקן א
 הפסקהתצביע עליהם, וזאת מיד לאחר קבלת הודעה על כך ללא כל  בקרת השירות וחברת 

 סימלי האפשרי, על מנת להבטיח ניצול המעליות בהתאם לחוק. קובצוות המ
 דים.מוסכם בזאת כי קביעתו הטכנית של הבודק המוסמך מחייבת את הצד 

ח התקופתי של הבודק המוסמך מטעם משרד העבודה ”תיקונים או טיפולים עליהם יצביע הדו .19.2
ואשר יהיה על הספק לבצעם במסגרת השרות המונע יבוצעו על ידי הספק תוך שבעה ימים 

 ח הרשמי של הבודק.”מיום קבלת הדו
 15ידי הספק תוך  ח ואינם כלולים במסגרת ההסכם יבוצעו על”תיקונים אשר ידרשו בדו
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 )חמישה עשר( ימים מיום קבלת הזמנה מחייבת לביצוע התיקון מהמזמין.
ליקויים בעל אופי בטיחותי שיתגלו בבדיקת הבודק המוסמך ומסכנים את המשתמשים במעלית  .19.3

 י הספק לאלתר.”יבוצעו ע
 

  הוראות אחזקה .21

 

 כללי 8121/

                ,מכבי שרותי בריאות ם למעליותתדירות ומפרט טיפוליהרשומות  הוראות האחזקה
 הינן כלליות ונוגעות לדרישות העקרוניות לגבי אחזקת המעליות.

הספק יבצע את הטיפולים המיוחדים הנדרשים לכל מעלית על פי דרישות היצרן אותן ידאג 
ם פעמי 12הטיפול המונע יבוצע  חברת בקרת השרות.להשיג בעצמו ויקבל על כך את אישור 

 בשנה לפחות )כל חודש( באחריות הספק.
 טיפול זה יבוצע ללא קשר עם קריאות התיקונים. 

ימים  5ה מקסימלית של יהספק יבצע את הטיפול החודשי במרווחים של חודש עם סטי
 מהמועד הקובע, אותו יציין הספק בלוח זימון הפעולות.

 
לאחר שעות העבודה על אף שהודעת  דרישות המזמין לתקן המעליות גם "יהספק מתחייב עפ ./81/

בטופס  2.2סעיף לפי במקרה זה ישלם המזמין מחיר . 17:11המזמין ניתנה לאחר השעה 
 הצעת המחיר )נספח ג'(.
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                  טיפולים למעליות מכבי שרותי בריאות תדירות ומפרט 

 

 

 
קטע 

 טיפול
 תאור

 תקופת הביצוע

 

 חודשי
תלת 

 חודשי

חצי 

 שנתי
 שנתי

    X ניקוי כללי 1.1 . מכונה1

    X בדיקה ויזואלית 1.2 

מיסב מנוע )לבדוק  1.3 

 שמן(

X    

    X בדיקת שמן כננת 1.4 

 X    החלפת שמן כננת 1.5 

    X בדיקת מעצורים 1.6 

צירים  שימון 1.7 

 במעצורים

X    

 X    ניקוי נעלי מעצור 1.8 

בדיקת נעיצי גלגלי  1.9 

 הנעה

   X 

 X    בדיקת מהירות 1.11 

  X   גרוז מיסבים 1.11 

    X בדיקת מגענים 1.12 

בדיקת פחמים,  1.13 

 מברשות

X    

ניקוי אבק  1.14 

 מהפחמים

 X   

    X גרוז גלגל הטיה 1.15 

    X בדיקת רעידות 1.16 

   X  בדיקת גומיות 1.17 

. ווסת 2

 מהירות

    X ניקוי כללי 2.1

    X בדיקה ויזואלית 2.2 

 

 

בדיקת לחיים  2.3

 קפיציים

X    

    X גרוז –שימון  2.4 

    X בדיקת מפסק פיקוד 2.5 

  X   הפעלה נסיונית 2.6 

. לוח 3

 פיקוד

    X ניקוי כללי 3.1

    X בדיקה ויזואלית 3.2 

    X בדיקת ממסרים 3.3 

    X בדיקת קפיצים 3.4 
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קטע 

 טיפול
 תאור

 תקופת הביצוע

 

 חודשי
תלת 

 חודשי

חצי 

 שנתי
 שנתי

    X ת פחמיםבדיק 3.5 

בדיקה מכנית של  3.6 

 מגענים

X    

בדיקת ממסרי עומס  3.7 

 יתר

  X  

בדיקת הגנה מפני  3.8 

 חוסר פאזה

   X 

 X    בדיקת חיבורים 3.9 

 X    בדיקת חיזוק ברגים 3.11 

 X    בדיקת נגדים 3.11 

בדיקת אצבעות  3.12 

 מגענים

   X 

    X בדיקת מצב הכבלים 4.1 . כבלים4

    X בדיקת תילוי 4.2 

   X  בדיקת פעמונים 4.3 

   X  בדיקת התרופפות 4.4 

   X  שימון כבלים 4.5 

  X   קוצים-בדיקת שבר 4.6 

  X   השוואת מתיחות 4.7 

    X בדיקת מגעים 4.8 

 X    ניקוי 5.1 . פסים5

    X בדיקת ויזואלית 5.2 

  X   חיזוק ברגים 5.3 

  X   בדיקת חיזוקים 5.4 

    X שימון ו2או גרוז 5.5 

. משקל 6

 נגדי

 X    ניקוי כללי 6.1

    X בדיקה ויזואלית 6.2 

    X בדיקת נעליים 6.3 

 

 

בדיקת גרוז גלגל  6.4

 הטיה

 X   

  X   חיזוק ברגים 6.5 

    X בדיקת חיבור כבלים 6.6 

. דלתות 7

 פיר

    X ניקוי כללי 7.1

    X בדיקה ויזואלית 7.2 

 –בדיקת מנעולים  7.3 

 נעילה

X    

    Xבדיקת מנגנוני  7.4 
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קטע 

 טיפול
 תאור

 תקופת הביצוע

 

 חודשי
תלת 

 חודשי

חצי 

 שנתי
 שנתי

 דלתות

בדיקת כבלי  7.5 

תשלובת )או 

 שרשרת(

X    

בדיקת כבל  7.6 

 משקולות או קפיץ

X    

    X בדיקת נעלי דלתות 7.7 

בדיקת צירים  7.8 

 גלגלים

X    

   X  חיזוק ברגים 7.9 

    X קטטוריםבדיקת ד 7.11 

    X ניקוי כללי 8.1 . גג התא8

    X בדיקה ויזואלית 8.2 

בדיקת התקן  8.3 

 תפיסה

X    

בדיקת מגע התקן  8.4 

 תפיסה

X    

 

 

-בדיקת ארגז שרות 8.5

 אחזקה

X    

בדיקת תאורת  8.6 

 שרות

X    

   X  בדיקת גומיות 8.7 

   X  בדיקת נעלי תא 8.8 

ז גלגל בדיקת גרו 8.9 

 הטיה

 X   

בדיקת חיבור כבל  8.11 

 וסת

 X   

    X בדיקת תילוי 8.11 

    X בדיקת פתח חרום 8.12 

  X   חיזוק ברגים 8.13 

    X בדיקת מפעיל דלת 8.14 

 

 

בדיקת מתקן  8.15

 שקילה

X    

    X ניקוי כללי 9.1 . תא9

    X בדיקה ויזואלית 9.2 

    X בדיקת דלתות תא 9.3 

גרוז דלתות -שימון 9.4 

 תא

X    

    X בדיקת מוביל דלת 9.5 
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קטע 

 טיפול
 תאור

 תקופת הביצוע

 

 חודשי
תלת 

 חודשי

חצי 

 שנתי
 שנתי

בדיקת עין פוטו  9.6 

 אלקטרית

X    

    X בדיקת סרגל 9.7 

    X בדיקת סף בטחון 9.8 

בדיקת כח סגירת  9.9 

 דלת

X    

בדיקת זמני סגירה  9.11 

 פתיחה –

X    

    X בדיקת נורות סימון 9.11 

    X אוררבדיקת מ 9.12 

    X בדיקת תאורה 9.13 

חיזוקי מעקים,  9.14 

 מגינים

  X  

בדיקת ארגז  9.15 

 לחצנים

X    

בדיקת פעמון,  9.16 

 אינטרקום

X    

    X בדיקת תאורת חרום 9.17 

מתחת . 11

 לתא

    X ניקוי כללי 11.1

    X בדיקה ויזואלית 11.2 

    X בדיקת נעלי תא 11.3 

דיקת תילוי כבלי ב 11.4 

 איזון או שרשרת

X    

בדיקת התקן  11.5 

 תפיסה

X    

    X בדיקת מגעים 11.6 

 

 

בדיקת מתקן  11.7

 שקילה

X    

   X  בדיקת גומיות 11.8 

  X   חיזוק ברגים 11.9 

    X בדיקת כבל כפיף 11.11 

. בור 11

 הפיר

    X ניקוי כללי 11.1

    X בדיקת ויזואלית 11.2 

בדיקת גלגל וסת  11.3 

 שימון גרוז

X    

    X בדיקת מפסק בור 11.4 

    Xבדיקת מתיחות כבל  11.5 
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קטע 

 טיפול
 תאור

 תקופת הביצוע

 

 חודשי
תלת 

 חודשי

חצי 

 שנתי
 שנתי

 וסת 

    X בדיקת מתקן איזון 11.6 

   X  גרוז גלגל איזון 11.7 

    X בדיקת פגושות שמן 11.8 

בדיקת מגעים  11.9 

 פגושות

X    

12 .

אביזרים 

 בפיר

    X ניקוי כללי 12.1

    X בדיקה כללית 12.2 

בדיקת מפסקים  12.3 

 סופיים

X    

   X  בדיקת עקומות 12.4 

  X   חיזוק ברגים כללי 12.5 

    X בדיקת כבל כפיף 12.6 

. בדיקת 13

ויסות 

 ותפקוד

    X ניקוי כללי 13.1

    X בדיקת לחצני נורות 13.2 

בדיקת מראה  13.3 

 קומות, גונגים

X    

    X בדיקת דיוק עצירה 13.4 

 –בדיקת פיקוד  13.5 

 ויסות

  X  

בדיקת פיקוד מכבי  13.6 

 אש

   X 

. בדיקת 14

 בודק

השתתפות בבדיקת  14.1

 בודק מוסמך

  X  

15 .

 מערכת

 הידרא'

    X ניקוי כללי 15.1

    X בדיקה ויזואלית 15.2 

בדיקת יחידה  15.3 

 הידראולית

 X   

    X בדיקת שמן 15.4 

    X בדיקת שסתומים 15.5 

    X בדיקת פילטר 15.6 

    X בדיקת טמפרטורה 15.7 

    X בדיקת הורדת חרום 15.8 
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קטע 

 טיפול
 תאור

 תקופת הביצוע

 

 חודשי
תלת 

 חודשי

חצי 

 שנתי
 שנתי

  X   בדיקת בוכנות 15.9 

    X בדיקת אטימות 15.11 

  X   בדיקת לחץ 15.11 

בדיקת חיבור בוכנה  15.12 

 ותא

  X  

  X   בדיקת מצנן 15.13 

  X   ת משאבת ידבדיק 15.14 

  X   בדיקת שסתום שבר 15.15 
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  1'אנספח 

 
 

 מנהלים אחראייםשמות ו לפי מחוזות מעליותנתוני 
 

 מעליות מחוז צפון
  5508088-080, נייד: אסף רז –מנהל אחזקה מחוזי 

 
קוד 

 מעלית

מספר  הגדרה סוג הינע תחנות עומס סוג עיר מיקום

 משה"ע

 -73הרצל  2

 סניף הדר

שתי  5 900 חשמלית חיפה

 מהירויות

שמאלית 

(1) 

101204 

 -73הרצל  /

 סניף הדר

שתי  5 900 חשמלית חיפה

 מהירויות

 101205 (2ימנית )

נוה  73התיכון  1

 שאנן

שתי  4 975 חשמלית חיפה

 מהירויות

 14663 נוסעים

 41הארבעה  1

 פינת הרצל

 100835 נוסעים שירהדראולי י 2 975 הידראולית עכו

קרית  1גושן  5

 מוצקין

 44638 נוסעים הדראולי ישיר 3 600 הידראולית

קרית  1ארלוזרוב  6

 שמונה

 14261  נוסעים הדראולי ישיר 2 600 הידראולית

 14275 נוסעים הדראולי ישיר 4 600 הידראולית טבריה 1אילת  7

זרם חילופין  3 1000 חשמלית נהריה 8אחד העם  0

 קר תדרמבו

 24305 נוסעים

רחוב חבצלת  9

פינת שד' 

 הנשיא

שתי  4 1000 הידראולית כרמיאל

 מהירויות

 54712 נוסעים

יקנעם  סניף יקנעם 28

 עילית

זרם חילופין  2 675 חשמלית

 מבוקר תדר

 109060 בודדת

 48הרצל  22

 פרויקט גן טיול

זכרון 

 יעקב

חדשה  MRL 2 675 חשמלית

 2מס' 

109676 

 -73הרצל  /2

 סניף הדר

חדשה   MRL 2 811 חשמלית חיפה

  3 מס'

215825 
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 מעליות מחוז שרון
  0850550-080איציק סבג, נייד:  –מנהל אחזקה מחוזי 
   8484884108יבגני ויינשטוק, נייד:  –ס. מנהל אחזקה מחוזי 

 
 

קוד 

 מעלית

מספר  הגדרה סוג הינע תחנות עומס סוג עיר מיקום

 משה"ע

 56רוטשילד  2

החל מיום 

28.3.14 

כפר 

 סבא

זרם חילופין  5 975 חשמלית

 מבוקר תדר

 27633 (1ימנית )

 56רוטשילד  /

החל מיום 

28.3.14  

כפר 

 סבא

זרם חילופין  5 600 חשמלית

 מבוקר תדר

שמאלית 

(2) 

27754 

שד' הציונות  1

17 

ראש 

 העין

זרם חילופין  2 600 חשמלית

 מבוקר תדר

 3785 נוסעים

 30124 נוסעים שתי מהירויות 4 600 חשמלית צליההר 3הנדיב  1

 99540 נוסעים שתי מהירויות 4 375 חשמלית הרצליה 7השרון  5

רמת  3הנצח  6

 השרון

זרם חילופין  5 1500 חשמלית

 מבוקר תדר

שמאלית 

(1) 

42923 

רמת  3הנצח  7

 השרון

זרם חילופין  5 1500 חשמלית

 מבוקר תדר

 42924 (2ימנית )

רמת  3הנצח  0

 השרון

זרם חילופין  5 1500 חשמלית

 מבוקר תדר

חשמלית 

(3) 

42925 

השקד מרכז  9

 קניות

תל 

 מונד

 17900 נוסעים שתי מהירויות 2 450 חשמלית

זרם חילופין  10 630 חשמלית רעננה 124אחוזה  28

 מבוקר תדר

 1מס' 

 שמאלית

25952 

זרם חילופין  10 1000 חשמלית רעננה 124אחוזה  22

 תדר מבוקר

 2מס' 

 ימנית

25953 

שמאלית  MRL 8 630 חשמלית נתניה 1גבע  /2

 1מס' 

7010 

אמצעית  MRL 8 630 חשמלית נתניה 1גבע  21

 2מס' 

7011 

ימנית  MRL 8 1000 חשמלית נתניה 1גבע  21

 3מס' 

7012 

פתח  3שפיגל  25

 תקווה

בודדת  זרם חילופין 2 100 חשמלית

BKG 

214773 

 110195 נוסעים MRL 2 675 חשמלית תאורני אורנית 26

 



 21 

 

 מעליות מחוז מרכז
  0810550-080רחמים אהרוניאן, נייד:  –מנהל אחזקה מחוזי 

   4780805500, נייד: איגור דרינקוב –ס. מנהל אחזקה מחוזי 
 

 

קוד 

 מעלית

מספר  הגדרה סוג הינע תחנות עומס סוג עיר מיקום

 משה"ע

תל  7ה "השל 2

אביב 

 יפו

שתי  4 600 חשמלית

 מהירויות

 97201 נוסעים ימנית

התקומה  /

36 

תל 

אביב 

 יפו

שתי  5 600 חשמלית

 מהירויות

 97604 (1שמאלית )

תקומה  1

36 

תל 

אביב 

 יפו

שתי  5 600 חשמלית

 מהירויות

 97605 (2ימנית )

תל  11בלפור  1

אביב 

 יפו

שתי  5 300 חשמלית

 מהירויות

בודדת 

 שמאל

96884 

תל  11בלפור  5

ביב א

 יפו

שתי  6 300 חשמלית

 מהירויות

 9688 (2שמאלית )

אור  1אופירה  6

 יהודה

שתי  2 1000 חשמלית

 מהירויות

 42170 נוסעים

עמישב  7

45 

הדראולי  2 600 הידראולית גבעתיים

 ישיר

 17403 נוסעים

אלכסנדר  0

7 

שתי  6 450 חשמלית רמת גן

 מהירויות

 97774 (1שמאלית )

אלכסנדר  9

7 

שתי  6 450 חשמלית רמת גן

 מהירויות

 97775 (2ימנית )

עקיבא  28

34 

זרם  6 1000 חשמלית בני ברק

חילופין 

מבוקר 

 תדר

 29254 נוסעים

 64כהנמן  22

פינת 

 עזרא

הדראולי  4 600 הידראולית בני ברק

 ישיר

 42930 נוסעים

עמישב  /2

45 

 17403 מעלון מעלון 0 240 מעלון גבעתיים
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תל  5השל"ה  21

 אביב

 יפו

שתי  4 600 חשמלית

 מהירויות

-דרומית

 שמאלית

71693 

תל  11בלפור  21

אביב 

 יפו

זרם  5 1000 חשמלית

חילופין 

מבוקר 

 תדר

 103274 (ימין3מעלית)

רמת אביב  25

ג' 

אחימאיר 

 שוסטר 15

תל אביב 

 יפו

מהירות  2 50 חשמלית

 אחת

בית מרקחת 

 נווה שוסטר

118435 

שד'  26

התמרים 

39 

בוכנה  3 1000 וליתהידרא אילת

 הידראולית

- 4מעלית 

 בודדת

42156 

 130898 מעלון מעלון 2 225 מעלון רמת גן 14ביאליק  27

לה גרדיה  20

58 

תל אביב 

 יפו

 132402 מעלית MRL 3 630 חשמלית

אחימאיר  29

שוסטר  27

רמת אביב 

 ג'

תל אביב 

 יפו

 110196 בודדת חדשה MRL 2 675 חשמלית

שלמה  8/

 41המלך 

קרית 

 אונו

מע' בתוך בית  משא 2 0 משא

 מרקחת

130913 
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 מעליות מחוז ירושלים והשפלה
  1810550-080משה וייס, נייד:  –מנהל אחזקה מחוזי 

   8484740805עמוס נחום, נייד:  –ס. מנהל אחזקה מחוזי 
 

 

קוד 

 מעלית

מספר  הגדרה סוג הינע תחנות עומס סוג עיר מיקום

 משה"ע

הדראולי  3 975 הידראולית בת ים 39כצנלסון  2

 ישיר

 42187 נוסעים

הדראולי  2 600 הידראולית חולון 54אילת  /

 ישיר

 98040 נוסעים

הדראולי  3 975 הידראולית לוד 31שפירא  1

 רוקזק

 98550 נוסעים

ראשון  1לישנסקי  1

 לציון

זרם חילופין  5 1575 חשמלית

 מבוקר תדר

 19767 נוסעים

שתי  2 600 חשמלית רמלה 11ויצמן  5

 מהירויות

 23020 נוסעים

מודיעין  53דותן  6

מכבים 

 רעות

זרם חילופין  3 630 חשמלית

 מבוקר תדר

 26788 נוסעים

חיים תורן  7

פסגת  45

 זאב

זרם חילופין  3 600 חשמלית ירושלים

 מבוקר תדר

שמאלית 

 2מס' 

103737 

חיים תורן  0

פסגת  45

 זאב

חילופין  זרם 3 1000 חשמלית ירושלים

 מבוקר תדר

ימנית 

 1מס' 

103736 

 43גאולים  9

 שושנים( .)נ

זרם חילופין  3 1200 חשמלית חולון

 מבוקר תדר

 30841 נוסעים

זרם חילופין  4 1000 חשמלית ירושלים 41אגריפס  28

 מבוקר תדר

שמאלית 

 5מס' 

13101 

זרם חילופין  8 800 חשמלית ירושלים 41אגריפס  22

 מבוקר תדר

ת ימני

 6מס' 

13102 

קדושי קהיר  /2

פינת 

 ירושלים

הדראולי  3 630 הידראולית בת ים

 רוקזק

 30894 נוסעים

ראשון  15רוטשילד  21

 לציון

במה 

 הדראו'

פארק  לא ידוע 0 200

הברון )גן 

 העיר(

304501 

 108279 נוסעים הידראולי 3 525 הידראולית חולון 9צאלים  21
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 מעליות מחוז דרום 
  1484550-080בת שבע ענבר, נייד:  –זקה מחוזי מנהלת אח

   0400008055יוסי גבע, נייד:  –ס. מנהל אחזקה מחוזי 
 
 

קוד 

 מעלית

מספר  הגדרה סוג הינע תחנות עומס סוג עיר מיקום

 משה"ע

 12השייטים  2

 רובע ד'

שתי  3 975 חשמלית אשדוד

 מהירויות

 42781 נוסעים

דב גור רובע  /

 ו'

הדראולי  3 600 יתהידראול אשדוד

 רוקזק

מרכז 

 מסחרי

96808 

גיבורי החיל  1

פינת עולי -1

 הגרדום

שתי  4 975 חשמלית יבנה

 מהירויות

 4378 נוסעים

סמילנסקי  1

27 

זרם חילופין  5 975 חשמלית רחובות

 מבוקר תדר

 98966 נוסעים

הדראולי  2 600 הידראולית אופקים 3הרצל  5

 רוקזק

 81626 נוסעים

זרם חילופין  4 1575 חשמלית אשקלון 3 הגבורה 6

 מבוקר תדר

מעלית 

(1) 

113530 

זרם חילופין  5 600 חשמלית אשקלון 3הגבורה  7

 מבוקר תדר

מעלית 

(2) 

143531 

הרב הרצוג  0

 י"א 2

באר 

 שבע

שתי  2 600 חשמלית

 מהירויות

 81531 נוסעים

מרכז מיני  9

 12סנטר 

שתי  3 600 חשמלית דימונה

 מהירויות

סעים נו

 יחידה

80888 

שתי  3 600 חשמלית ערד 13שמעון  28

 מהירויות

מע' 

 נוסעים

81195 

 -עד הלום  22

 21הפלמ"ח 

הדראולי  3 750 הידראולית אשדוד

 רוקזק

מרפאה 

)אשדוד 

 ג'(

113632 

זרם חילופין  3 1050 חשמלית אשדוד 15רשב"י  /2

 מבוקר תדר

 118588 ימנית

זרם חילופין  3 630 חשמלית אשדוד 15רשב"י  21

 מבוקר תדר

 118587 שמאלית

זרם חילופין  3 1125 חשמלית גדרה 3רח' פינס  21

 מבוקר תדר

 108641 נוסעים
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 עבדה מרכזית רחובותמעליות מ
  4550444-080, נייד: יואב לביא – מנהל אחזקה 

 

 
 

קוד 

 מעלית
מספר  הגדרה סוג הינע תחנות עומס סוג עיר מיקום

 משה"ע

 -רק תמרפא 2

 9המדע 

נס 

 ציונה

זרם חילופין  5 2100 חשמלית

 מבוקר תדר

 46346 משא

 -פארק תמר  /

 9המדע 

נס 

 ציונה

מהירות  4 25 חשמלית

 אחת

מעלית 

 שרות

118336 

 -פארק תמר  1

 9המדע 

נס 

 ציונה

זרם חילופין  4 1250 חשמלית

 מבוקר תדר

שמאלית 

(1) 

24000 

 -פארק תמר  1

 9המדע 

נס 

 ציונה

זרם חילופין  4 1000 מליתחש

 מבוקר תדר

ימנית 

(2) 

24041 

הסחלב  5

 קרית ראשון

ראשון 

 לציון

הדראולי  3 750 הידראולית

 ישיר

נוסעים 

 יחידה

3436 
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 נספח ב'  

 

  ה ס כ ם

 
 2113 _________בחודש  ____אביב ביום -שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 בריאות-מכבי שירותי

 227299אגודה עותמנית מס' 

 היכל הסיטי –, ת"א 27מרח' המרד 

 "              מכבי שירותי בריאות" או "מכבי" –אשר תקרא להלן 

 ,מצד אחד  

 

 ל ב י ן

 חב' ___________________________________________

 ח.פ. ________________________________________

 מרח' __________________________________________

 ,"הזוכה" –אשר יקרא להלן 

 מצד שני,       

 

שרותי אחזקה ל 12822113 שמספרו  עם הליך תחרותי נוסף ומכבי פרסמה מכרז פומבי הואיל

באתרי מכבי, לרבות מתן מענה בעת מצבי חירום כהגדרתם על  המצויות מעליותותיקונים ל

על נספחיו מצורף כנספח א'  "(, אשר העתק ממנו המכרז)להלן " 'בנספח אפי דין. המפורטים  

 להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו: 

 

למכרז ואשר  כנספח ג'"(, אשר העתק ממנה מצורף ההצעהוהזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן " והואיל

 מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

 

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

 

והזוכה שהינו חברה המספקת, בין היתר, שרותי אחזקה מונעת, תיקון ושירות מקיף ושוטף  והואיל

2 המוצרים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל  את השירותים לספק; הסכים למעליות

 נספחיו;

 

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

   
    

 כללי 21

, 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 ו2או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2
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בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש  .1.3

 אחר:

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" 1.3.1

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

  -" השרות 2 השרותים" 1.3.3

אחזקה מונעת, תיקוני שבר, שירות למעליות לרבות אספקת כוח אדם, חומרים, 

כלים, ציוד, מכונות, כלי רכב, אמצעי שינוע והרמה וכל דבר אחר בין קבוע ובין ארעי 

במצב תקין, או לשם  מעליתצוע אחזקה מונעת ולצורך שמירת ההנחוץ לצורך בי

לתפעול תקין )להלן: השרות, השרותים(; הכל כמוגדר במכרז ולפי  מעליתהשבת ה

 המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו. 

 .1, בהתאם למפורט בנספח א'המעליות במתקני מכבי –" מעליות2  מעלית" 1.3.4

 

 

 

 אנשי קשר 1/

לביצוע הסכם  ________, להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשורמכבי ממנה בזה את ____ 2.1

 זה.

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

מצד מכבי נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות, ויהיה זמין לכל פניה   2.3

 מכבי.ידי -בי )והמנהל(, אם יידרש לכך עלוישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכ

 

 כללי –ההתקשרות  11

 למעליות על פי  והזוכה מקבל על עצמו את ביצוע השירותים ,מכבי מוסרת בזה לזוכה 3.1

נספח א'. הכל כאמור בהסכם זה בהתאם לרשימת המעליות כמפורט בהמפרט והתדירות 

 שידרש ככל נחיות מכבישתנה מעת לעת והכל בהתאם להתלהסכם זה , כפי ש 1בנספח א'

 להלן . 11  – 5 בסעיפים כמפורט לרבות

 

 לעניין הסכם זה תחלנה תקופות מתן השירות, החל מיום חתימת הסכם זה. על הזוכה      3.2

 2בנספח א'הרלוונטי כמפורט  או נציגו לתאם מראש עם מנהל האחזקה במחוז          

 ן השירותים התקופתיים.הגעתו למתקן לצורך מת את להסכם,          

 

 כמפורט לעיל, יתלווה לזוכה ו2או  מעליותמובהר, כי בעת ביצוע תיקון או בדיקה שוטפת ב     3.3

 המתקן. אתו המעליותמי מטעמו איש אחזקה של המתקן, אשר מכיר את           

 

 כלול: מס' וי מעליתהזוכה יספק למכבי בכל טיפול, דו"ח מצב ופרוט הטיפול שנעשה ב     3.4

 מס' יצרן, מיקום, נתונים טכניים ומכניים, שם וחתימת הטכנאי מכבי,  מעלית סידורי          

 .)ידני 2 ממוחשב( ושעות הפעילות וחתימת נציג מכבי על הדו"ח המבצע, תאריך          
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 ט הזוכה יספק לחברת בקרת השרות, דו"ח תיקון שבר עם פירו –דו"ח תיקוני שבר      3.5

 .    )ידני 2 ממוחשב( והחלפים  כשהוא חתום ע"י נציג מכבי התיקון         

 

 הזוכה יעביר לחברת בקרת השרות דו"ח טיפול מונע עפ"י תדירות שהוגדרה מראש,     3.6

     בודק  אישור על תיקון ליקויים של דו"ח בודק מוסמך משרד העבודה )תסקיר בטיחות         

  .(מוסמך  

 

  

 הזוכה מצהיר כי הוא: – תחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירותה 11

 

בעל הידע, הכישורים, היכולת, הניסיון, וכוח האדם הטכני המתאים והמוסמך הדרוש על מנת   4.1

לספק למכבי את השירותים באופן דייקני, מסור, מקצועי ומיומן; וכי הוא ידאג לספק למכבי את 

 תקופת ההתקשרות.השירותים באופן הנ"ל בכל 

אלה שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההסכם במתן השירותים, יבצעו את תפקידם באופן יעיל,  4.2

מקצועי, מדויק, אמין, מסור ומיומן, ויעשו את כל הדרוש על מנת לספק למכבי את השירותים 

באופן הטוב והמקצועי ביותר ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית 

 הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו. מעליותוביקורות טכניות ל

בעל כל ההיתרים ו2או הרישיונות הדרושים על פי כל דין, על מנת לספק למכבי את השירותים  4.3

באופן האמור בהסכם זה, ובכלל זה, יש בידיו ביחס לכל עובדיו, כל היתר ואישור הנדרשים 

 לשם העסקתם.

ו להשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד יהיו ברשותו ובאפשרות 4.4

וכן צוות  מעליות, וכי יש לו מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת המעליותל

אנשים מיומנים לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה, ובידו כל האישורים וההיתרים 

 למשך כל תקופת ההתקשרות. עליותמפי כל דין, לשירות ולאחזקת ה-הנדרשים על

מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, ולקיום  4.5

 כל ההוראות והכללים העוסקים בבטיחות הקבועים בכל דין.

יקיים כל דין רלוונטי הקשור במתן השירותים לרבות קיום מלא וקפדני של כל  הוראות משרד  4.6

 בקשר לנדון. )התמ"ת(והמסחר  הכלכלה

מושא מתן השירותים  – מעליותה מערכות, בדק את קודם לחתימת ההסכם סייר במתקנים 4.7

ואת אופן התקנתן ופעולתן ומצא אותן לשביעות רצונו, באופן שאין ולא תהיינה לו כל טענה ו2או 

ם מתן דרישה ו2או תביעה ו2או השגה בקשר למצבן הטכני או בקשר לכל היבט ועניין הקשור ע

עתידיות, שיתווספו  מעליותקימות והן לגבי  מעליותהשירותים. האמור בסעיף זה יחול הן לגבי 

 במהלך תקופת הסכם זה.

יחזיק במחסניו בכל עת מלאי מספק של כל חלקי החילוף הנדרשים באופן סביר לשם הבטחת  4.8

 במשך כל תקופת ההסכם. מעליות ה מעליותפעולתם התקינה של כל סוגי 

ספרים כחוק וכי בידיו אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(,  מנהל 4.9

המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, או פטור  1976 -תשל"ו 

מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על עסקאותיו 

 ם לחוק.למע"מ בהתא
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סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 

  ההסכם.

  

 הכלולים בהצעת המחיר: מעליותהשירותים ל 51

הזוכה ו2או מי מטעמו יפעל באופן שלא יגרום להפרעות, לנזקים ישירים או עקיפים לאדם או  5.1

ט וינחה את עובדיו ו2או מי מטעמו לפעול בהתאמה יו, לציוד או לריהומעליותלמתקן ול

 להתחייבויותיו. 

 

או כל     מעליותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזוכה או מי מטעמו לא יפסיק את פעולתן של  5.2

חלקים מהן ולא יפסיק או ינתק כל מתקן המחובר לחשמל או את מתקני החשמל או כל חלק 

ה במתקן או נציגו והינו מאשר כי ידוע לו מהם אלא לאחר תאום מוקדם עם מנהל האחזק

 שהפרת התחייבותו זו עלולה לגרום לנזקים כבדים לאדם ולציוד.

 

לרבות פינוי לכלוך וציוד ישן  מעלית כי לאחר מתן השירותים הוא ידאג לניקוי סביבת ה  5.3

 מסודרת ובטיחותית. ,שהוחלף באזור הטיפול וכן יוודא שסביבת עבודתו תשאר נקייה

 

, על כל רכיביה,  מעליתך תקופת השירות, הזוכה יהיה אחראי לפעולתה התקינה של כל במהל 5.4

 ויספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, יעוץ והדרכה למשתמשים. 

השירות ) אחזקת שבר + אחזקה מתוכננת (  יינתן באתר מכבי ויכלול: תמיכה טכנית והדרכה,  5.5

 מעליתר )כתוצאה משימוש סביר(, אספקת חלפים הדרושים לשמירת התיקונים, תיקוני שב

במצב תקין או לשם השבתה לתפעול תקין, והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. 

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

 ה           -ירות אשר יפעל בימים  אהזוכה מתחייב להקים מוקד טלפוני מאויש לטובת קריאות ש 5.6

 ומספרו   13:11 -ל 18:11ובערבי חג וימי שישי בין השעות  17:11ועד   18:11בין השעות                

 , טכנאי הקבלן יצוידו באמצעי תקשורת ניידים לשם קבלת קריאות ____________הינו            

 .שרות מהמוקד

 עות כאמור לעיל .השירותים ינתנו בימים ובש

מרגע קבלת ההודעה, באם  שעות 3זמן התגובה לקריאת שירות במסגרת שעות העבודה הינו  5.7

תטופלנה   17:11לאחר השעה . קריאות שתתקבלנה .17:11ההודעה התקבלה עד השעה 

 בבוקר. 11:11 עד לא יאוחר מהשעה למחרת 

 

 בלת ההודעה.מרגע ק שעה  הינו ,MRL מסוג במעליותזמן התגובה לחילוץ  5.8

 

יטופלו הפניות במידת הצורך, באישור מנהל אחזקה )כולל ימי שישי וערבי חג(,  בימי שבת וחג 5.9

 מחוזי )כמות המקרים הידועה, זניחה, אירועים בודדים בלבד(.

 

 

וכמתחייב מהסכם זה, יפעלו עובדי בכדי לספק את השרות הדרוש לשם הפעלת המעליות,  5.11

. במקרים בהם יש צורך בהמשך עבודה רצוף 17:11עד  18:11שעות הבמשך  הזוכה

 יבוצע השרות עד לסיומו המוצלח וזאת ללא תשלום נוסף.המתחייב ממהות הטיפול 
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 שעות ביממה. 24יקיים תורנות והענות לקריאות חרום במשך  זוכהבנוסף לאמור לעיל, ה 5.11

כל אחת הזוכה ינהל ספר רישום מעקב או מעקב ממוחשב אחר התיקונים והטיפולים ב 5.12

 מהמעליות ויציג אותו למכבי בכל עת על פי דרישת מכבי .

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

 של ההסכם.

 

 

 אופני מדידה מיוחדים 61

 

השרות כולל ביצוע אחזקה מונעת ותיקוני תקלות במתקנים שיבוצעו במועדים  6.1

יות לתיקונים כמפורט בהסכם, אספקת כל החלקים והעבודות הדרושות הנדרשים, אחר

 לביצוע השרות.

רמת שירות טובה תחשב כזאת, כאשר כמות קריאות השירות לא תעלה על קריאת  6.2

 שירות אחת לחודש למעלית.

 :רותיםיש מתןאי  6.3

 :בקיום הסעיפים כלהלן עבור השרות מותנה זוכהתשלום מלוא הסכום המגיע ל  

על פי לוח זמנים לטיפולים  חציוןרותים והרישומים שנועדו לאותו יביצוע כל הש .6.3.1
 והחלפת חלקים על פי הצורך.

 תגובה כנדרש לקריאות שרות ותיקוני תקלות. .6.3.2
 עמידה בזמנים כנדרש. .6.3.3 

 

 טיפול בקריאות חירום  7

 

 ריאותבמספקת שירותי ה לאור היותה קופת חוליםשומוצהר ע"י הזוכה, כי ידוע לו  מובהר 7.1

עבודה  בחוק שירותמושג זה "מפעל חיוני", כהגדרת  תחשב  בזמן חרום, מכביש הרי לקהילה

לקוח אחר  על פני כל שרות להעניק למכבי עדיפות בקבלתולפיכך הוא מתחייב  בשעת חרום

 , וזאת ללא קשר להיותו מפעל חיוני כהגדרת מושג זה בחוק שירות עבודה בשעת חירוםשלו

  . 1967 –תשכ"ז 

 

 תהא מכבי זכאית לדרוש מהזוכה כי יעמיד לרשותה ,לאלתר  ,כי בשעת חירום, עוד מובהר  7.2

 טכנאי אשר יוצב במוקד חירום של מכבי ויהיה אחראי למתן מענה לאירועים או תקלות

 טכניות במעליות מכבי .

    

 

 השירותים מושא הסכם זה אינם כוללים: 0

 

"מחיר  –( של החלפים )להלן costמוכחת ) התמורה בגין חלפים יהיו על פי מחיר עלות יצור 8.1

 . ובאישור חב' בקרת השירות  11%עלות"( בתוספת 

 

הצעת 2 נציג חב' בקרת השירות עלות, יעביר הזוכה למכבי מחיר המובהר כי לצורך חישוב  8.2

מיות אחרות בשוק ומחיר העלות מחיר, ומכבי תהא רשאית לבודקה אל  מול הצעות מחיר רש

על פיה יהא זכאי הזוכה לתמורה  בגין חלפים אלו, יהא על פי ההצעה הזולה ביותר מבין 

 ההצעות. 
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 התמורה  9

 

, בכמות ליחידה פי מכפלת התעריף -מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל 9.1

ג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, ידי נצי-השירותים בפועל ושאושרו עלשקיבלו את  היחידות

 (: "התמורה"שתשולם לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק )להלן: 

 

הינה להערכה  1לקבלת שירותי אחזקה המופיעה בנספח א' מעליותלמען הסר ספק כמות ה 9.2

בלבד , סך התמורה תהיה בהתאם לכמות המעליות שיקבלו שירותי אחזקה בפועל ויאושרו ע"י 

 מכבי .

 

כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים  מובהר,  9.3

במתן2אספקת השירותים ו2או המוצרים, לרבות שעות עבודה, זמני נסיעות, וכל טיפול הקשור 

 במתן השירותים והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה.

 

בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו  9.4

טעויות, אי דיוקים ו2או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות 

 האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו2או שיגיע לזוכה ממכבי.

 

ימים מתום חודש הפעילות לחברת בקרת השירות , החשבונית  7החשבונית תוגש בתוך  9.5

 .י חב' בקרת השירות ותועבר לתשלום במכבי תאושר ע"

 

 חתום )חתימה וחותמת( ע"י נציג המתקן. ידני 2 ממוחשב לחשבונית יצורף דו"ח שרות  9.5.1

כל חשבונית תועבר לבדיקה ואישור חברת בקרת השרות. חשבונית שלא תאושר ע"י  9.5.2

 חברת בקרת השירות לא   תשולם ע"י מכבי .

 קרת השרות, תועבר לתשלום  לאגף נכסים מח' לאחר אישור החשבונית ע"י חברת ב 9.5.3

  68125ת"א מיקוד  27אחזקה  רח' המרד  

 .   1מכבי תהא רשאית לדרוש פיצול החשבונית למחוזות השונים כמפורט בנספח א' 9.5.4

  לעיל, 5בסעיף כקבוע היה ויסתיים הסכם זה מסיבה כלשהי לפני תום מתן השירותים  9.5.5

השירותים שניתנו למכבי על ידי הזוכה ו2או עובדיו תשלם מכבי לזוכה תמורה, רק עבור 

מטעמו בפועל, טרם סיום ההסכם, באופן יחסי לתמורה ולהיקף השירותים   ו2או מי 

טענה שתעמוד למכבי באותה עת בהתאם לחוק החוזים   הכולל; וזאת בכפוף לכל 

 .1971   –)תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 

 חה התשלום בהתאמה.יד ,אם לא תוגש חשבונית במועד 9.5.6

 

 תנאי תשלום 916

 

בשני תשלומים  השירותים לאחזקת המעליות , כמפורט בהסכם , התמורה תשולם לזוכה  בגין 9.6.1

התשלומים  תחילת השירות.ממועד   חודשים 3שוים בשנה ) חצי שנתיים ( . תשלום ראשון תוך 

, החשבונית לעיל ובכפוף לתנאי תשלום  חודשים לאחר התשלום הראשון, 6 כל ישולמו הבאים

 כאמור בטופס ההצעה נספח ג'

)שישים ושישה( יום )תום  66יבוצע בתנאי תשלום של שוטף + התשלום בגין יתר השירותים ,  9.6.2

ידי נציג -ידי הזוכה ותאושר על-פי חשבונית שתוגש על-יום( ממועד הפעילות,  על 66חודש + 

 מכבי. 

 ם התשלום.לכל חשבונית יצורף חשבון המפרט את חישוב סכו  9.6.3
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  -הצמדה  917

 התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן:

חודשים בהתאם לשיעור השינוי שיחול במדד   12התעריף ליחידה הנקוב בש"ח יעודכן מידי  9.7.1

)להלן: "המדד"( הידוע במועד העדכון )להלן: "המדד החדש"( בהשוואה למדד  המחירים לצרכן

   הבסיס.

חודש ת ההצעה הסופית מהזוכה ושפורסם בגין מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום קבל 9.7.2

 ________ שנת ________ או המדד החדש הקודם, המאוחר מבין השניים.

-מלא פחת  העדכון האחרון, מ מדדהמצטבר בעדכון ההצמדה יבוצע בתנאי ששיעור השינוי  9.7.3

חמישה אחוזים( משיעור שבעים )  75אחוזים(. העדכון יהיה בשיעור של %  חמישה)  5%

 שינוי במדד.ה

 

 

   - נסותק  28

 

מספר תקלות ועל הספק יוטלו ניכויים מחשבונו עקב אי ביצוע עבודות, חוסר תגובה נאותה להודעות על תקלות 

 גבוה. 

 חדשיים. מדמי שירות 51%קיזוז  –אי ביצוע טיפול חדשי שוטף  11.1

 ₪. 1,511קיזוז של  –ולא תענה באותו היום  17:11קריאה שבוצעה עד השעה  11.2

₪  5,111של קיזוז  –ביצוע תיקונים בהתאם לדרישת בודק בטיחות מעלית )תמ"ת(  אי 11.3

 לכל מקרה.

 

 בטיחות 22

 אחריותו של הזוכה: 11.1

בבטיחות, באיכות הסביבה, בגהות ובמניעת   למלא אחר כל החוקים והתקנות הדנים הזוכה מתחייב 

ת וגהות ויוודא, שמנהל דליקות. הזוכה אחראי לצייד את עובדיו בנהליו הוא בנושאים של בטיחו

 העבודה מטעמו יהיה מודע לדרישות החוק והתקנות בנושא  הבטיחות בעבודה. 

עובדי הזוכה עד להבטחת בטיחותם של  מתן השירותים אי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת 

 .ואנשי מכבי 

 

הסיכונים הקונקרטיים הזוכה יחל בעבודתו רק לאחר שבוצע תיאום עם הגורם שהזמינו ממכבי ואותרו  11.2

 לעבודה הספציפית שתבוצע . 

  נציגו אוהזוכה ייתן מענה במסגרת עבודתו לכל סיכון שאותר ועבודה "חמה" בתיאום עם מנהל המתקן 

 העובדים יהיו מצוידים בציוד מגן אישי המתאים לכל סוגי העבודה  והסיכונים להם הן חשופים

 במהלך עבודתם.

 

 עבודה בגובה  2211

 (2117התשס"ז  –עבודה בגובה" -הבטיחות בעבודה )"תקנות 

 מצהיר כי הוא ו2או עובדיו ו2או כל המועסקים מטעמו הוכשרו והם  הזוכה   .א

 מוסמכים ומסוגלים לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה בתנאי העבודה       

  בעת ביצועה, לרבות בעבודה בגובה כפי המפורט בתקנות הקיימים וכפי שיהיו     

 ועפ"י כל דין.  2117 -הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז     

 מתחייב לוודא בטרם ביצוע עבודה כלשהי, כי כל עובד שיבצע עבודה  ב.  הזוכה
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 בגובה באתר ו2או בדרכי הגישה אליו, יעמוד בכל התנאים הנדרשים בתקנות      

 זה, העובד יהא בגיר, יעבור  לעיל ובכלללתקנות הבטיחות(  5.2 כאמור בסעיף)     

 העבודות הדרכה, יהא במצב שאינו מסכן אותו או את העובדים  בטרם ביצוע     

 כמפורט בתקנות הנ"ל וכן מתחייב הקבלן להעביר למזמין בטרם ביצוע  עימו      

 תעודה ו2או אסמכתא הנדרשת עפ"י התקנות הנ"ל ועפ"י כל דין מטעם  העבודה     

   הוכשר והוסמך לבצע העבודה  , ביחס לכל עובד ואשר לפיה, העובדוסמךמ גורם     

 בגובה.     

    מתחייב לוודא בטרם ביצוע העבודה כי כל מי  הזוכהמבלי לפגוע באמור לעיל,   .ג

 שיועסק בעבודה בגובה כאמור, יעשה זאת באמצעות מכשירים ו2או אביזרים ו2או     

 ,תקינים ובטוחים ובכלל זה באמצעות שימוש בסולמות  כלי עבודה וציוד מתאימים    

  קבועים בעלי תו תקן ישראלי המתאימים לאופי העבודה המבוצעת וכן באמצעות    

 פיגומים תקינים ו2או בימה הידראולית, בעלי אשור תקף של בודק מוסמך.    

 לרבות  יהא אחראי יחידי ובלעדי לכל דבר ועניין הקשור בעבודה בגובה הזוכה .ד

 של תנאי העבודה,הציוד המתאים והכשרת העובדים כאמור לעיל   לוודא קיומם    

   לו. להיגרם העלול נזק כל בגין המזמין את לפצות ומתחייב    

 

 הנפת ציוד: 2211

במידה ותידרש עבודה הכרוכה בהנפה או הרמת ציוד על הזוכה לפעול בהתאם לתקנות  

 1992-לי מכונות הרמה אחרות ואתתים ( , התשנ"ג הבטיחות בעבודה ) עגורנים , מפעי

   ולתאם מראש את העבודה עם ממונה הבטיחות המחוזי ו2או נציג מכבי .

 

 עבודות חמות: 2215

 

עבודות הכרוכות בהשחזה, בריתוך, בחיתוך להבה, בהלחמת להבה וכל עבודה עם להבה 

ודה, מטפים לכיבוי אש גלויה או עם ציוד היוצר ניצוצות. הזוכה אחראי להציב באתר העב

ק"ג( ולפעול עפ"י  3בתכולה של   ABCבגודל ומהסוג המתאימים )לפחות מטף אחד מסוג 

 נוהל עבודה בחום של הזוכה.

 

 

 כלים וציוד 2216

 כלים ידניים וחשמליים .א

 

 לא ישתמשו בציוד וכלים של "מכבי שירותי בריאות".  הזוכהעובדי     (1

 

 הזוכהעל   שימוש בהם. אין להשתמש בכלים פגומים.כלים חשמליים ייבדקו לפני ה   (2

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.    (3
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 להשתמש במגנים מתאימים. בכל הכלים החשמליים יש    (4

 

 (  יש להשתמש בכפפות מתאימות בעבודות בהן דרושה הגנה לידיים.5

יש להשתמש בכפפות מיוחדות )פי.וי.סי, וכו'(, כאשר קיימת אפשרות לחשיפה      

לחומרים כימיים בהתאם למצויין בגליונות הבטיחות של החומרים בהם משתמש עובד 

 הזוכה.    

 

 יוגנעילה 2 ת  .ב 

ישתמש באמצעי נעילה ותיוג מיועדים למנוע הפעלה בשוגג של ציוד )חשמלי, מכני, הידראולי(,  הזוכה 

הפעלה בשוגג של ברזים בצנרת המכילה חומרים מסוכנים ) קיטור, אוויר דחוס, וכו'.(, או הפעלה בשוגג 

ל של העובד. הזוכה יוודא 2 תיוג חייבים להיות מתואמים עם המנה  נוהלי נעילה  של מעגלים חשמליים.

 כי עובדיו קיבלו הדרכה נאותה בנוהלי נעילה 2 תיוג.

      

 אי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת העבודה עד להבטחת בטיחותם של העובדים 

 מטעם הזוכה.

 

 ג. הדרכה לשימוש בכלים וציוד

        מסירת מידעאחראי על מילוי כל דרישות ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה ) הזוכה (1

 1ועובדי קבלני משנה  כלפי כל עובדיו 1999והדרכת עובדים( התשנ"ט   

 אישי בכל עת שקיימת דרישה חוקית ו2או קיים סיכון ו2או ישנה -יש להשתמש בציוד מגן (2

)ציוד מגן  הנחיה של המנהל או מי מטעמו באתר העבודה. ע"פ הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה

 . 1997 אישי( התשנ"ז

 

 .הזוכהאי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת העבודה עד להבטחת בטיחותם שלהעובדים מטעם 

  

 אחריות 2/1

 

פי דין לכל נזק ו2או אובדן ו2או פגיעה ו2או -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על 12.1

מכבי ו2או למי מטעמה ו2או למבוטחיה הפסד, לגוף ו2או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו ל

 , כמפורט ומוגדר בהסכם זה. השירותיםו2או לצד שלישי כלשהו, עקב ו2או בקשר עם אספקת 

הזוכה מתחייב לפצות ו2או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו2או הוצאה,  12.2

כבי, שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מ

פי כל דין, ובכפוף לפסק -פי הסכם זה או על-שהינו באחריותו של הזוכה ו2או מי מטעמו ו2או בשמו, על

דין חלוט, למתן הודעה מיידית לזוכה בדבר כל דרישה2תביעה בגין האמור לעיל ולמתן אפשרות לזוכה 

 להתגונן בעצמו מפני דרישה2תביעה כאמור.

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה -ר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן עלבהקש 12.3

כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו 

פי -לפי הסכם זה ו2או ע-לשפות ו2או לפצות את מכבי ו2או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על

 כל דין.
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מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע ממנה  12.4

פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה  בכל דרך -לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 אחרת.

ת, הצווים, ההוראות הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנו 12.5

פי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה -והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

ואחר כל  1995-מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה

ר לעיל, באופן שהזוכה, כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמו

עובדיו ו2או שליחיו ו2או משמשיו ו2או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, לרבות 

אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות 

 פי החוק הנ"ל.-זכאים לכל הזכויות שעל

סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי ההסכם הוראות סעיף זה, על כל  12.6

פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין   נזק2אובדן2הפסד וכד' -ו2או על

 המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.

 

 של  ההסכם. הפרת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית

  

 ביטוח 21

על פי הסכם זה ו2או על פי כל דין, ממועד תחילת  זוכהמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות ה 13.1

לערוך ולקיים על  זוכההסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב ה

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח ___ להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן ב"

"ביטוחי הספק" ו2או "הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לרבות 

כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת 

ת ההתיישנות, אך לא פחות משלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופ

 ההתקשרות.

        מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח וניתן להמירם לסכומים             

 דולר ארה"ב בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע             

 עריכת החוזה. ביום           

יב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, מתחי הזוכה 13.2

תחודשנה  זוכהלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי ה

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא 

יישא  זוכהאו להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הלעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו2

 .זוכהבכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי ה

יום לפני  14 -ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הספק להמציא למזמין, לא יאוחר מ 13.3

כאמור לעיל  זוכהמועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי ה

מצהיר, כי  זוכהבהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. ה

ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה 

 הזוכהומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 

 על פי הסכם זה ו2או על פי כל דין.

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  זוכהבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי ה 13.4

 זוכהשהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את ה

אחראי לו על פי  זוכההמחובתו לשפות ו2או לפצות את המזמין ו2או מי מטעמו בגין כל נזק ש

 הסכם זה ו2או על פי כל דין.
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תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב  הזוכהככל שתקופת ביטוחי  13.5

לעיל בגין הארכת  14.1להפקיד בידי המזמין, אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  זוכהה

 ההסכם. תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על פי

 מובהר והיה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח             

 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.           

לעיל  14.5 -ו 14.3 כנדרש בסעיפים זוכהידי ה-מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 13.6

, ותזכה את המזמין, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע תחשב הפרה יסודית של הסכם זה

 לספק לפי הסכם זה.

 1971-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א                  

 זוכההמזמין יהא רשאי,  אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי ה 13.7

מתחייב לבצע כל שינוי ו2או תיקון ו2או התאמה ו2או הרחבה שיידרשו על  זוכהר לעיל, והכאמו

מצהיר  זוכהמנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על פי נספח זה. ה

ומתחייב כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

עמו כל חובה ו2או כל אחריות לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, המזמין ו2או מי מט

טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

על פי הסכם זה ו2או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין  זוכהה

 אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.אם לאו, בין אם נבדקו 

יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין, וכי  הזוכהביטוחי  13.8

המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. כמו כן, יתחייב המבטח 

כתב בדואר רשום לידי שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם  תימסר הודעה ב

 יום מראש. 31המזמין לפחות 

, לרבות אי מתן זוכהיכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על ה הזוכהביטוחי  13.9

הודעה ו2או אי הגשת תביעה ו2או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיו של 

 המזמין לקבלת שיפוי. 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו2או דרישה ו2או תביעה הזוכהמצהיר מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  13.11

כנגד המזמין ו2או מי מטעמו בגין כל נזק שארע לרכושו ו2או הנובע מנזק לרכושו  והוא פוטר את 

המזמין ו2או מי מטעמו מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק 

שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(  תכלולנה הפוליסות מתחייב כי ככל  זוכהבכוונת זדון. ה

ויתור על זכויות שיבוב כלפי המזמין ומי מטעמו )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון( 

 מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות. זוכהוה

ותים נשוא מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו2או בקשר עם מתן השיר הזוכה 13.11

חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 

ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך כל 

או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחלופין,  הזוכהתקופת התקשרותם עם 

פק לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט רשאי הס

 לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית לא יהיו נחותים  13.12

 מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים 21

מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו2או ההיתרים ו2או הזוכה 

פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו -הרישיונות הדרושים על

 ת.בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ההתקשרו

 פרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.ה
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 מועסקי הזוכה 25

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו  15.1

או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על 

 ות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחרי

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו2או הסכם  15.2

 החלים עליו.

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו2או בקשר  15.3

לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או בכל למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק 

 פעילות הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל זכות -כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על 15.4

פי ההסכם למכבי ו2או למנהל ו2או לנציגיה ו2או למי שהתמנה על ידם ו2או בשמם -שניתנת על

בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע  ו2או מטעמם, לפקח ולהתערב

הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו2או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של 

עובדי מכבי, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע 

ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם 

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-על

הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  15.5

את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

זכות ו2או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו2או לשפות את מכבי מבלי לגרוע מכל  15.6

ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו2או -בגין כל נזק ו2או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

 

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

 

 שמירת סודיות ופרסום 26

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו2או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  16.1

עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם 

 או לאחר סיומה. או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה

לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  16.2

 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו2או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  16.3

 לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 

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

 ההסכם.



 38 

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם 27

 

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי, ערבות בנקאית  17.1

ה אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם ז

, שווה חדשים(שקלים  __________₪ ) ____________ של בסך"(, ערבות הביצוע)להלן "

שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  מהיקף הרכש השנתי הצפוי, 11% -ערך ל

 )מאה ועשרים( יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. 121

ה תקופת ההתקשרות או מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימ 17.2

הסתיים מתן השירות 2 אספקת המוצר2ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי 

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש  -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על

הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את 

 כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע. מכבי

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את -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.

ה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש השתמש 17.4

את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, 

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

 סכום מתוכה.

פי -ות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה עלאין בגובה ערב 17.5

 ההסכם.

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 17.6

 

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

 

 וסיום ההסכם רותתקופת ההתקש 201

שתחילתה  )שלוש( שנים 3תהא לתקופה של  מעליותההתקשרות עם הזוכה לגבי השירותים ל 18.1

 "(. תקופת ההתקשרות"  ו2או "תקופת ההסכם"ביום _______ ועד ליום _______ )להלן 

 

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל  18.2

כל יתר הוראות תוך שמירה על  ,( מיטיבים בתיאום עם הזוכה2או ); ( זהים 1ם )אחת, בתנאי

 "(.תקופות האופציה" ותנאי ההסכם )להלן

  

לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהא מכבי רשאית  4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  18.3

תהא טענה ו2או לסיים הסכם זה באופן מיידי באמצעות הודעה בכתב לזוכה, וזאת מבלי שלזוכה 

 תביעה ו2או דרישה כלשהי בגין סיום ההסכם:

 

 הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה.אם  18.3.1

אם הזוכה הפר הוראה שאינה יסודית מהוראות הסכם זה, ולא תיקן את ההפרה תוך  18.3.2

 הזמן שנקצב לו לתיקון ההפרה מיום שקיבל ממכבי התראה בכתב על ההפרה.

פושט רגל ו2או ניתן כנגדו צו פירוק ו2או צו להקפאת הליכים או מונה אם הזוכה הוכרז כ 18.3.3

 כונס נכסים לנכסי הקבלן, לרבות כונס נכסים זמני.
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אם למכבי תהיה סיבה להאמין, שהזוכה אינו יכול מכל סיבה שהיא לקיים את כל  18.3.4

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

מלאה, ו2או הפכה ללא נכונה או אם הצהרה מהצהרות הזוכה התגלתה כלא נכונה או כלא  18.3.5

 ללא מלאה במהלך תקופת ההסכם.
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 פי כל דין או ההסכם.-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על 19.1

בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי מטעמו  19.2

ם ו2או חיסול עסקים באופן אחר, והליכים אלו לא שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושי

 יום. 31בוטלו תוך 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  19.3

לבטל את ההסכם לאלתר;או, לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את 

תחייב בזה למלא ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מ 3ההפרה ו2או ההתחייבות תוך 

אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו2אושייגרמו למכבי כתוצאה 

 הקיום כאמור.-מההפרה האמורה ו2או אי

לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים  21.1ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  19.4

נגרמו ו2או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ש"ח, וזאת בגין הנזקים ש 51,111מוסכמים בסך 

ו2או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפסקה זו כדי 

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

ר הזוכה את ההסכם הפרה לעיל ו2או הפ  21.3לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  19.5

שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו2או לקיים את ההוראה ו2או את 

ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו2או לא מילא אחרי ההוראות ו2או ההתחייבות, כפי 

שנדרש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל 

ידי מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא חייב -קיומו, וזאת על-את ההסכם מחמת הפרתו או אי

ש"ח וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו2או שיגרמו למכבי  51,111לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך 

כתוצאה מההפרה ו2או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור 

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

 פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר   19.6

עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו2או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 

 לטעון להיפוכו של דבר.יהיה מנוע מ

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד   19.7

 שתקבע מכבי בהודעה.

 

 איסור הסבת ההסכם 8/

 

פי ההסכם או את -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להימחות לאחר את זכויותיו על 21.1

 ף לאישור מראש ובכתב של מכבי.החובות הנובעות ממנו, אלא בכפו

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת  21.2

 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 21.3
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זה ו2או חלקן, לכל  פי הסכם-מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו2או להעביר את זכויותיה על 21.4

עניין" בו -גוף משפטי המהווה חברה בת ו2או חברת סמך של מכבי ו2או שמכבי הינה "בעל

, ובלבד שזכויות הזוכה על פי 1968 –בחוק ניירות ערך, תשכ"ח  עניין"-כהגדרתו של "בעל

 ההסכם לא תפגענה.

 גוף אחר כלשהו.פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה ל 21.5

 

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

 

 זכות קיזוז 2/

 

 הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה 21.1

 מכל סכום שיגיע לזוכהעשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, 

 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם 21.2

 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו2או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 ממכבי. זוכה שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו2או שיגיע ל

 

 ויתור בכתב //

 

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. 22.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  22.2

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

יתור על לא ייחשב הדבר כו –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסוים בזכויותיו על 22.3

 זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות 1/

 

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך -כל ההודעות על

 ( שעות מעת שליחתן .וארבע )עשרים 24בחלוף  דןליע תחשבנה כאילו הגיעו 

 

 

 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 

         ___________________       __________________ 

 ה ז ו כ ה                           מ כ ב י
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 יתנוסח כללי של ערבות בנקאית אוטונומ

 לכבוד

 227299מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

(, "סכום הערבות"עבור מכבי  )להלן:  ש"ח ____________לסך הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד 

( בקשר "החייב"ם מאת____________ )להלן: כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכ

  1מעליותאחזקת שרותי ( לרכישת 12822113מס'  עם הליך תחרותי נוסףכם )מכח מכרז פומבי עם הס

 

המונח "מדד" משמעו:מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה  –לצרכי ערבות זו 

אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל  המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל

 מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. 

 

(, כי המדד "המדד החדש"אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן: 

"המדד ין חודש __________ שפורסם ב______, היינו: ____ נקודות )להלן: החדש עלה לעומת המדד בג

(  אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי"

 (."סכום הערבות המוגדל"היסודי )להלן: 

 

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

 

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

בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד 

 ל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כ

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

 

 שם הבנק:__________       

 

      שם הסניף:__________
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 נספח להסכם

 ש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעהי

 

 תאריך:_____________ 

 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות ו2או חברות בנות ו2או חברות קשורות ו2ו תאגידים שלובים

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 27המרד 

 תל אביב

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

"(  זוכהעל שם ________________ )להלן: "ההננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן 
עם בהסכם  לרבות בקשר עם מתן שירותי _______________________ וכן כל השירותים הנלווים בקשר

"ההסכם"( וזאת לתקופה המתחילה ביום  -שנערך ביניכם לבין הזוכה )להלן בהתאמה: "השירותים" ו
 הביטוח"(. _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: "תקופת

 

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו2או נזק גוף ו2או נזק 1981 -)נוסח חדש( ו2או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ירותים, בגבול אחריות של  נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע הש
לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ₪  21,111,111לאירוע ובסה"כ  ₪  6,111,111

 עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר 

על פי דין, בגין פגיעה ו2או אובדן ו2או נזק שייגרמו לגופו זוכהחבות ה ביטוח -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2
ו2או לרכושו של כל אדם ו2או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו2או עובדיה ו2או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו2או 

לאירוע ₪   6,111,111במסגרת מתן השירותים על ידי הזוכה ו2או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 
כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו2או מחדלי הזוכה ו2או ובסה"

מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 
ש מכבי מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו2או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכו

 באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.

 __________________פוליסה מספר 

בקשר עם  , לרבות נזק גרר, בגין נזק גוף ו2או רכוש דין יעפ" זוכההאחריותו של  כיסוי  -חבות מוצר טוחיב .3
בגבול לן:"המוצרים"( )לה ו2או הבאים מטעמו הזוכה י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרו2או 

הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע  טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה" ₪   5,111,111של אחריות 
ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה.  

תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו  הזוכה ו2או בשל אחריות אשרלמעשי ו2או מחדלי  הבשל אחריותמכבי 
בקשר עם ו2או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

רטרואקטיבית מיום  תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת עבור כל אחד מיחידי המבוטח
ההסכם, אך החלה בטרם נחתם  זאתם פעילות שבנדון, גם א השירותיםבקשר עם  זוכהתחילת פעילות ה

 כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .לא לפני ___________
 הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 6 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת תחול בפוליסה
 ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר יוושעל הביטוח בתקופת שיארע אירוע וכל בחברתנו

 . הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא לכל

 __________________פוליסה מספר 

 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו2או מחדל מקצועי ו2או הפרת חובה  -ביטוח אחריות מקצועית .4
ו2או עובדיו ו2או מנהליו וכל הפועלים  זוכהת שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של המקצועית ו2או טעו

מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו2או עקב מתן השירותים ו2או במהלכם ו2או במסגרתם בגבול אחריות של 
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לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ₪   4,111,111
מחדלי הזוכה ו2או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך ו2או 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב  
עה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגי

 בתום לב.  כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.

הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הזוכה למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח 
רותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השי

הפוליסה, אך לא לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, 
חודשים נוספים מהמועד בו פג  6מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

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

 
 __________________פוליסה מספר     

 

 

 כללי 

סות הביטוח המפורטות הזוכה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפולי .5
 לעיל. 

מנהלי בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו2או  .6
 מנהליה ועובדיהוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו2או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו2או  ועובדיה

ונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו2או יש .7
 יום מראש.  31מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח  .8
 ל נוסח אחר שיחליף אותם.הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כ

 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

         

 בכבוד רב,

 

 __________________________ חברה לביטוח בע"מ

 )שם החותם ותפקידו(על ידי ____________________  
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 נספח ג'

 לכבוד
 יאותמכבי שרותי בר

 
 

 14524014מספר  עם הליך תחרותי נוסףטופס הצעה למכרז פומבי הנדון: 
 

 התאגיד המציע: ________________________________
 הערות:

 
 _______________________________________________________________________ 

 
 :כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

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

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

חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו  1.2
בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם 

 ההתקשרות המצורף כלשונו.

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

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

הרה והתחייבות זה בתוקפן, לא אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצ 1.5
)תשעים( ימים מהמועד האחרון  91לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 

 ההסכם. 

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

 ש"ח, לא כולל מע"מ. -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7

 להלן הצעתנו : .2
 

 יש להגיש את ההצעה  כמפורט להלן:
 
, מתן השירותים לרבות שירותי אחזקה במהלך תקופת מתן השירותים מעליותתמורת אחזקת ה 2.1

 בטבלה להלן.תקשרות, כמפורט כמפורט בהסכם, תשלם מכבי לזוכה , למשך כל תקופת הה
לכל  חובה להגיש הצעה זהה – באותו מתקןאשר נמצאות  בדגם זהה ו2או מאותו יצרןלמעליות  2.2

 אותן המעליות שבאותו המתקן.
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 טופס הצעת מחיר נספח ג'
 

  חובה על המציעים להציע הצעת מחיר לכל המעליות
  פסל  הצעתו ת – המעליות מציע שלא ימלא הצעה לכל

 

ר מספ
 סידורי

 מיקום
 
 

הצעת מחיר בש"ח  סוג עיר
 לשנה )ללא מע"מ(

 

1 
 רובע ד' 12השייטים 

 
   חשמלית אשדוד

2 
 דב גור רובע ו'

 
   הידראולית אשדוד

3 
 39כצנלסון 

 
   הידראולית בת ים

4 
 54אילת 

 
   הידראולית חולון

5 
 1גיבורי החיל 

 
   חשמלית יבנה

6 
 31שפירא 

 
   הידראולית לוד

7 
 קרית ראשון 1הסחלב 

 
   הידראולית ראשון לציון

8 
 ) מ. מכונים (  1לישנסקי 

 
   חשמלית ראשון לציון

9 
 27סמילנסקי 

 
   חשמלית רחובות

10 
 11ויצמן 

 
   חשמלית רמלה

11 
)מנוע  56רוטשילד 

 ( 28.3.14באחריות עד  
   חשמלית כפר סבא

12 
)מנוע  56רוטשילד 

 ( 28.3.14באחריות עד 
   חשמלית כפר סבא

13 
  17שד' הציונות 

 
   חשמלית ראש העין

14 
 3הנדיב 

 
   חשמלית הרצליה

15 
 7השרון 

 
   חשמלית הרצליה

16 
 3הנצח 

 
   חשמלית רמת השרון

17 
 3הנצח 

 
   חשמלית רמת השרון

18 
 3הנצח 

 
   חשמלית רמת השרון

19 
  4השקד 

 
   חשמלית תל מונד

20 
 7ה "השל

 
   חשמלית אביב יפותל 

21 
 36התקומה 

 
   חשמלית תל אביב יפו

22 
 36תקומה 

 
   חשמלית תל אביב יפו

23 
 11בלפור 

 
   חשמלית תל אביב יפו
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מספר 
 סידורי

 מיקום
 
 

הצעת מחיר בש"ח  סוג עיר
 לשנה )ללא מע"מ(

 

24 
 11בלפור 

 
   חשמלית תל אביב יפו

25 
 1אופירה 

 
   חשמלית אור יהודה

26 
 45עמישב 

 
   הידראולית גבעתיים

27 
 4פינת אורה  7אלכסנדר 

 
   חשמלית רמת גן

28 
 4פינת אורה  7אלכסנדר 

 
   חשמלית רמת גן

29 
 34עקיבא רבי 

 
   חשמלית בני ברק

30 
 פינת עזרא 64כהנמן 

 
   הידראולית בני ברק

31 
 73הרצל 

 
   חשמלית חיפה

32 
 73הרצל 

 
   חשמלית חיפה

33 
 נוה שאנן 73יכון הת

 
   חשמלית חיפה

34 
 פינת הרצל 41הארבעה 

 
   הידראולית עכו

35 
 1גושן 

 
   הידראולית קרית מוצקין

36 
 1ארלוזרוב 

 
   הידראולית קרית שמונה

37 
 1אילת 

 
   הידראולית טבריה

38 
 3הרצל 

 
   הידראולית אופקים

39 
 3הגבורה 

 
   חשמלית אשקלון

40 
 3הגבורה 

 
   חשמלית לוןאשק

41 
 י"א 2הרב הרצוג 

 
   חשמלית באר שבע

42 
 12מרכז מיני סנטר 

 
   חשמלית דימונה

43 
 13שמעון 

 
   חשמלית ערד

44 
 21הפלמ"ח 

 
   הידראולית אשדוד

45 
 45עמישב 

 
   מעלון גבעתיים

46 
 5השל"ה 

 
  חשמלית תל אביב יפו

 
 

 

47 
 11בלפור 

 
  חשמלית תל אביב יפו
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 מספר
 סידורי

 מיקום
 
 

הצעת מחיר בש"ח  סוג עיר
 לשנה )ללא מע"מ(

 

48 
 9המדע  -פארק תמר 

 
 חשמלית נס ציונה

 )משא קטנה( 
  

49 
 9המדע  -פארק תמר 

 
   חשמלית נס ציונה

50 
 9המדע  -פארק תמר 

 
   חשמלית נס ציונה

51 
 9המדע  -פארק תמר 

 
   חשמלית נס ציונה

52 
 8אחד העם 

 
   חשמלית נהריה

53 
מודיעין מכבים  53דותן 

 רעות
   חשמלית

54 
 פסגת זאב 45חיים תורן 

 
   חשמלית ירושלים

55 
 פסגת זאב 45חיים תורן 

 
   חשמלית ירושלים

56 
 ) נאות שושנים (  43גאולים 

 
   חשמלית חולון

57 
 )רוטר( 41אגריפס 

 
   חשמלית ירושלים

58 
 )רוטר( 41אגריפס 

 
   מליתחש ירושלים

59 
 124אחוזה 

 
   חשמלית רעננה

60 
 124אחוזה 

 
   חשמלית רעננה

61 
 קדושי קהיר פינת ירושלים

 
   הידראולית בת ים

62 
 )גן העיר( 15רוטשילד 

 
במה  ראשון לציון

 ליתהדראו
  

63 
רחוב חבצלת פינת שד' 

 הנשיא
 

   הידראולית כרמיאל

64 
 15רמת אביב ג' אחימאיר 

 שוסטר
 חשמלית ב יפותל אבי

MRL 
  

65 
 39שד' התמרים 

 
   הידראולית אילת

66 
 )אשדוד ז'( 15רשב"י 

 
 חשמלית אשדוד

MRL 
  

67 
 )אשדוד ז'( 15רשב"י 

 
 חשמלית אשדוד

MRL 
  

68 
 )מכבי פארם   14ביאליק 

 
   מעלון רמת גן

69 
 3רח' פינס 

 
 חשמלית גדרה

MRL 
 
 

 

 

70 
 מתחם ביג 9שד' רבין 

 
 חשמלית יתיקנעם עיל

MRL 
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מספר 
 סידורי

 מיקום
 
 

הצעת מחיר בש"ח  סוג עיר
 לשנה )ללא מע"מ(

 

71 
 )יד אליהו ( 58לה גרדיה 

 
 חשמלית תל אביב יפו

MRL 
  

72 
 1גבע 

 
 חשמלית נתניה

MRL 
  

73 
 1גבע 

 
 חשמלית נתניה

MRL 
  

74 
 1גבע 

 
 חשמלית נתניה

MRL 
  

75 
 9צאלים 

 
   הידראולית חולון

76 
  48הרצל 

 
 חשמלית זכרון יעקב

MRL 
  

77 
 3שפיגל 

 
   חשמלית פתח תקווה

78 
שוסטר רמת  27אחימאיר 

 אביב ג'
   חשמלית תל אביב יפו

79 
  1הערבה 

 
 חשמלית אורנית

MRL 
  

80 
 41שלמה המלך 

 
 משא  קרית אונו

 
  

81 

 73הרצל 
המעלית באחריות ושירות עד  

 .2115אוגוסט  25
 

 מליתחש חיפה
MRL 

  

 

 

  האומדן המפורט בטבלה הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהי.

 למען הסר ספק, המחיר המוצע לא כולל תקלות שבר.

 

 
 

 .(מחיר זה אינו לשקלול )  ____________ש"ח מחיר לשעת עבודה חריגה  4.4
 
 
 
 
 
 

 ___________________חתימה: _ השם המלא: ____________________ 
 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
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 :ש לצרף להצעהרשימת מסמכים שי 11

 .כמפורט להלןהמסמכים כל יש לצרף להצעה את 

 

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

 אישור התאגדות. 

  בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה אישור עורך דין 2 רואה חשבון
שא זה יי אישור .בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3תאריך של עד 

 ונות ותשלום חובות אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשב
 .1976-מס(, התשל"ו

  רישיון למתן שרותי אחזקת מעליות ממשרד הכלכלה והמסחר )התמ"ת( )מקודם משרד
 לפי חוקי מדינת ישראל. ,העבודה(

  1967 –אישור על היותו "מפעל חיוני" כהגדרת מושג זה בחוק שירות עבודה בשעת חרום תשכ"ז. 

  תו תקןISO 9000  . 

 4.1.9 -ו  4.1.11סעיפים  –דות של אנשי השירות כמפורט בתנאים המוקדמים רשימת שמות ותעו 
 לפרק המנהלה.

  טיוטא חתומה על ידי חברת הביטוח. –אישור עריכת ביטוחים 

  מלא וחתום.  כשהוא –נספח ג'  –טופס הצעה 

  נספח ד' -טופס פרטי המציע. 

 נספח ה'  - ערבות הגשה. 

  ו נספח -תצהיר עשוי בפני עורך דין '. 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי 
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 נספח ד'

 טופס פרטי המציע

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 

 

  פרטי המציע 21

 שם

 

 

 מס' רישום התאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:

 

 

 פועל 2 ת משנת:

 נהלה:כתובת משרדי הה

 

 

 מייצג את יצרן הציוד משנת:

 טלפונים:

 

 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:

1.  

2.  

 

 

 תיאור כללי של המציע  1/

 

 

 

 

 

 כוח אדם 11

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:

 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע: 

 

 

 ע"י המציע, והעוסקים במתן השירותים וסוג האישור/רישיוןג. שמות אנשי השירות הטכני, המועסקים 

 :                                                   סוג הרישיון ושנות ותק:ועסקיםשמות המ

 

______________________________               ______________________________ 

 

        _____________________________         ______________________________ 
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 :                                                         סוג הרישיון:מעליתנים שמות ה

 

______________________________               ______________________________ 

 

__                 _________________________________________________________ 

 

______________________________               ______________________________ 

 

______________________________                 _____________________________ 

 

___________________________              __________________________________ 

 

 

 מצבת כלי רכב 11

 כלי רכב: 25נא לציין פרטים כלהלן עבור לפחות 

 מספר רישוי סוג רכב ידוריס 'מס

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 ניסיון קודם ולקוחות   51

 

  המוצעת: מעליתמספר שנות ניסיון של המציע בהתקנה ובמתן שירותי אחזקה ל

( שתוחזקו ע"י המציע 81מהדגמים המוצעים במכרז )לפחות  מעליותמספר 

 : בשנה האחרונה
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 לקוחות(: 4שמות הלקוחות לשירותים נשוא המכרז, בפריסה ארצית,  המפורטים להלן )יש לציין לפחות 

 (לציין לקוח אחד בכל אזור שירות)

 

1                 ___________________________ .2__ .__________________________ 

 

3                 ___________________________ .4____________________________ . 

 

 

 

 

השנים   5להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם אנו מספקים שירותי אספקה, אחזקה ב  61

 נא לציין לפחות ארבעה1 –( באופן סדיר 1/82-9/88האחרונות )

 

 

 קוח:שם הל

 

 שם האיש הקשר ותפקידו:

 

 טלפון:

 

 תיאור השירות שניתן:

 

 תקופת מתן השירות:

 

 

 שם הלקוח:

 

 שם איש הקשר ותפקידו:

 

 טלפון:

 

 תיאור השירות שניתן:

 

 תקופת מתן השירות:

 

 



 53 

 

 שם הלקוח:

 

 ותפקידו:    שם איש הקשר

 

 טלפון:

 

 תיאור השירות שניתן:

 

 ת:תקופת מתן השירו

 

 

 

 שם הלקוח:

 

 שם איש הקשר ותפקידו:

 

 טלפון:

 

 תיאור השירות שניתן:

 

 תקופת מתן השירות:

 

 

 

 

 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים1

 

 

 

 

 חתימת המציע: _______________  חותמת: _________________        

 

 

 

 

 _________________תאריך: 
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 נספח ה'

 ן הנוסח המפורטאין לסטות מ
 

 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 
 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 
 תל אביב

 
                 כתב ערבות מספר __________הנדון: 

 
 

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

מכרז מס'  , אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם₪()חמישים אלף  ₪ 51,111כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

  שירותי אחזקת מעליות.לאספקת  12822113

 

)עשרה( ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק  11אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

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

 

 ועד בכלל. 3.4.14ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 
 

 _________ ____  ___________________ __________________________ 
  חתימה וחותמת שם מלא תאריך 
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 'ונספח 

 ת צ ה י ר

 

 

את  אני הח"מ _____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר

 כדלקמן: וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב האמת

מספר תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת _______________ )להלן: "החברה"( למכרז 

 .מעליות ל אחזקהלרכישת שרותי  12822113

 

 הנני משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה. .1

 ם והשרותים. או באמצעות קבלני את המוצרית לספק למכבי בעצמה מסוגלהחברה  .2

מעליות  81–נתנה שרותים בעצמה או באמצעות קבלני משנה, בהתאם לנשוא מכרז זה, לפחות להחברה  .3

 בשנה האחרונה.

 שנים לפחות, באספקת המוצרים והשרותים נשוא מכרז זה.  5בעלת ניסיון מוכח בישראל של החברה  .4

 ץ, לרבות: אילת, איו"ש ורמת הגולן.  כל רחבי הארפריסה בעלת יכולת לספק המוצרים והשרותים בהחברה  .5

המוצרים  למתןתעודת הסמכה ממשלתית(, בעלי מעליתנים מוסמכים ) 5לפחות  החברה מעסיקה .6

 . נשוא מכרז זה והשירותים

 לפחות. רכבי שירות 15לחברה  .7

ל צוות )נא לציין שם מנה לחברה לפחות צוות מכני אחד בכל אחד מאזורי השרות הנדרשים עפ"י חלוקה אזורית .8

 :בכל אזור(

 _________________________      קריית שמונה, עד זכרון יעקב והסביבה -צפון

 _________________________                            מחדרה עד הרצליה  –שרון 

 _________________________   תל אביב, רמת גן, גבעתיים והסביבה  -מרכז  

 ___________________ ון, ראשל"צ, בת ים, נס ציונה, מודיעין, ירושלים והסביבה חול –ירושלים ושפלה 

 _________________________ בה, אילת רחובות, גדרה, אשדוד, אשקלון, ק. גת, ב"ש והסבי –דרום 

 זמנית., בשני אתרים שונים במכבי בו מעליותלבצע את עבודת השרותים ל תמסוגלהחברה  .9

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. מצהיר כי זה אני  .11

  ______________________ 

 חתימה                                                                                                                        

  

______ במשרדי ברחוב הופיע בפני עורך דין ___________ __________הנני מאשר בזה כי ביום 

זהות מספר  ידי תעודת עצמו על _____________________, מר _______________ שזיהה

______________ ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

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

 

______________________ 

 חתימה וחותמת                                    
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 'זנספח 

 מבנה טופס להצגת  שאלות

 מס"ד

מס' 

 שאלה סעיף

 מנהלה

  1     

2     

3     

4     

 מפרט

  1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם

  1     

2     

3     

אישור עריכת 

 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה

 1     

2     

 ערבות

  1     

2     

 תצהיר

  1     

2     

3     

4      
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 'חנספח  

 

 

 אמות מידה

 

      
 

    שם הספק:___________ דגם:_______________
 

 הפירוט כדלקמן:בשקלול הציון הסופי על פי  31%בשקלול הציון הסופי והמדדים האיכותיים יהוו  71%המחיר יהווה 
 

 פירוט מדדים קטגוריה

ציון 

איכות 

 מזערי 

משקל 

  %-ב

ציון לספק 

  5עד  8מ 

ציון 

 סופי

 

 

   יכולות ומתקני המציע

, בקרת תדר מעליות תדיקה והרצב) מעליותהמציע לבדוק  תיכול

   ( הפיקוד, בדיקת מנוע מעליתבדיקת 
  

28     

     5    סדר וניקיון במתקן

    5                       . מעליותאחזקה ממוחשבת למעקב אחר ה מערכת 
 

    8/ 07% סה"כ איכות המוצר
 

יכולות לוגיסטיות 

על פי  -וניסיון 

התרשמות צוות 

הבדיקה )מעבר לנדרש 

 במפרט(

העומדים לרשות המציע מעבר  מעליתניםמידת הניסיון וכמות 

 לדרישת הסף .
  

20     

וחלפים העומדים לרשות המציע מעבר לדרישות  רכותמעמלאי 

 הסף
  

20     

   מערך כלי הרכב העומד לרשות המציע, מעבר לדרישות הסף .
5     

    45 07% סה"כ יכולות לוגיסטיות
 

    5   תהליכי בקרת איכות שהמציע מקיים מערך איכות
 

    5   סה"כ מערך איכות
 

שביעות רצון לקוחות 

ו2או מחווי דעה )מכבי 

 חיצוניים(

    10   עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן
 

    10   איכות השרות והאחזקה לאורך זמן
 

    10   גמישות ומענה לצרכים מיוחדים
 

 
     18 70% סה"כ שביעות רצון

           
 

    100 70%  סה"כ  
 

      
 

 


