מכרז פומבי135/2010 -
"לרכישה ותחזוקה של עמדות
ממוחשבות לשירות עצמי "

1

להלן מסמכי המכרז:
 מנהלה  -כללי
 נספח א' -מפרט
 נספח ב'  -הסכם ההתקשרות
 נספח ג'  -טופס הצעה (בחוברת נפרדת)
 נספח ג' - 1-מענה טכני (בחוברת נפרדת)
 נספח ד'  -טופס פרטי המציע
 נספח ה'  -נוסח כתב ערבות
 נספח ו' – תצהיר
 נספח ז' – פריסת עמדות שירות לפי סניפים
 נספח ח' – טופס טיפול מונע לעמדות שירות
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מנהלה
 .1כללי
.1.1

מכבי שירותי בריאות (להלן " -מכבי") מעונינת להתקשר עם עד שלושה ספקים המסוגל ים,
לספק למכבי :
 .1.1.1עמדות לשירות עצמי ותחזוקתן:
 עמדה לקבלת תוצאות מעבדה ושירותים אחרים – עמדה פנימית (להלן " -מכבי ליפנימי")
 עמדה לקבלת תוצאות מעבדה ושירותים אחרים – עמדה חיצונית(בקיר חיצוני שלמתקן מכבי) (להלן "-מכבי לי חיצוני")
 עמדה לניהול תורים – עמדה פנימית (להלן " -תור לי") עמדות פיזיותרפיה – עמדה פנימית (להלן" -פיזיותרפיה") .1.1.2שירות תחזוקה לעמדות הקיימות.

.2.1

ברשות מכבי עמדות פעילות כמפורט במסמכי המכרז .מכבי מתכננת לחדש את מערך עמדות
מכבי לי פנימי ,כך שירכשו עמדות חדשות ,אשר בחלקן הגדול יחליפו את העמדות הקיימות.
מכבי שומרת לעצמה הזכות לחדש גם את מערכי עמדות תור לי ו/או פיזיותרפיה.

.3.1

מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות הכוללות עמדות לשירות עצמי וכן הציודים והרכיבים
בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט ,נספח א'.

.4.1

מכבי מבקשת לקבל הצעות מחיר לתחזוקת עמדות הקיימות כמפורט במפרט ,נספח א'.

.5.1

מכבי מבקשת לקבל הצעות מחיר לשירותים נוספים כמפורט במפרט ,נספח א'.

.6.1

כל מציע רשאי להגיש ( 2שתי) הצעות לכל סוג עמדה בנפרד.

.7.1

את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה – נספח ג' של מסמכי המכרז בליווי מענה
טכני מפורט  -נספח ג' 1לכל סוג עמדה מוצעת בהתאם ל -נספח א' של מסמכי המכרז.

.8.1

ההתקשרות היא לתקופה של  5שנים .למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם
ב 2 -תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם ,בתנאים זהים .

.9.1

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.
מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה ,הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

 .01.1מכבי תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים וכתוצאה מכך
להתקשר עם ספק אחד לאספקת כל סוגי העמדות והשירותים ,או עם מספר ספקים ,הכל על פי
שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של מכבי .במידה ויהיה פיצול ,הוא יהיה לפי סוג עמדה ,כך
שייבחרו עד שלושה ספקים .ספק נבחר יספק הן עמדות חדשות והן תחזוקה לעמדות החדשות
ולעמדות הקיימות ,בהתאם לסוג העמדה בו זכה -מכבי לי פנימי  +חיצוני  /תור לי /פיזיותרפיה.
על המציע להציע עמדות חדשות ותחזוקת קיימות ללפחות סוג עמדה אחד.
 .11.1מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם
בהסכם ,אם ירצו בכך.
 .21.1מציע/ים ,שהצעתו/ם תעניק למכבי את מרב היתרונות ,יתחייב/ו להציב ,בתוך ( 30שלושים) יום
ממועד קבלת הודעה על כך ,את העמדה המוצעת על ידו/ם להדגמה וניסיון ,למשך תקופה עד 3
(שלושה) חודשים .הצעתו/ם תוכרז כהצעה הזוכה בכפוף לעמידה בכל תנאי האיכות ושביעות

3

רצון מכבי מהפעלת העמדה.
 .2הגדרות
בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית ,השונה מההגדרות שלהלן,
תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
"המכרז" – מכרז פומבי מספר135/ 2010המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז.
"מסמכי המכרז"  -מסמך זה על נספחיו.
"מכבי" – "מכבי שירותי בריאות".
"הגופים הנוספים" – אסותא מרכזים רפואיים בע"מ ,קרן מכבי ,מכבידנט בע"מ ,קבוצת מכבי אחזקות
בע"מ ,נ.ב.ט .ניסוי ,ביצוע וטכנולוגיה בע"מ ,נרקיס ערד שירותי בריאות (  )1998בע"מ ,מכבי קאר בע"מ ,בית
בלב בע"מ ,מכבי מגן – אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ ,מכבי מקיף בע"מ ,שפע מועדון
לקוחות מכבי לבריאות ואיכות חיים בע"מ ,הכל על-פי שיקול דעתם של הגופים.
"תקופת ההתקשרות" –  5שנים עם אופציה למכבי להארכתה בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל
אחת.
הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  -נספח ב' למסמכי המכרז.

 .3מנהלה
 .1.3רכישת מסמכי המכרז
המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש  ,החל מיום  22.8.10עד ליום  ,2.9.10בתמורה לתשלום
באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות בסך של  2,000ש"ח ( שלא יוחזר) ,את מסמכי
המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות" ,ברח' המרד  ,27תל-אביב ,קומה  ,14אצל הגב' שרה
מחט ,או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי ,בימים א'-ה' בין השעות .10:00-15:00
 .2.3בירורים ופניות
.1.2.3

ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז .נציגת
מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה :הגב' שרה מחט ,רכזת ועדת
המכרזים.

.2.2.3

הפניות תעשנה עד ליום  ,16.9.10וזאת בכתב בלבד ,באמצעות דואר אלקטרוני
 . mahat_s@mac.org.ilעל המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה
בטלפון .03 -5143643

.3.2.3

פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  3.2.2לא תענינה.

.4.2.3

כתובת הדואר האלקטרוני שאליה
על הפונים לציין במכתב הפנייה את
התשובות ממכבי ,וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.

.5.2.3

תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי ,באמצעות
עד ליום .7.10.10

4

תשלחנה

דואר אלקטרוני

 .3.3אופן ומועד הגשת ההצעות
.1.3.3

את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!)
במעטפה סגורה ,עליה ירשם אך ורק "מכרז מספר  ,135 /2010לידי גב' שרה מחט -
רכזת ועדת המכרזים ,או מי שימונה כממלא מקומה במכבי ,ברח' המרד  ,27תל אביב,
קומה .14
ההצעות תוגשנה בימים א'-ה' ,בין השעות  .10:00-15:00המועד האחרון להגשת ההצעות
הוא ה ,17.10.10 -בשעה  .12:00הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור ,לא תתקבלנה!

.4

.2.3.3

ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח "ג" ,לאחר
חתימתה ,והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה
הוא חלק מהם ,וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה ,כמפורט בפרק  5להלן,
וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז ,וזאת בעותק אחד.

.3.3.3

למען הסר ספק ,מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז בכריכתם
המקורית שנרכשו ממכבי ,ולא על גבי צילום או מסמך מודפס ,וכי ההצעה תכלול את כל
מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש ,וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים
ואת החתימות כנדרש.

.4.3.3

המציעים שיגישו הצעות יוודאו ,כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים ,תוחתם
המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים ,או ממלא מקומה כאמור ,וייכתבו עליה תאריך ושעת
קבלה.

.5.3.3

ועדת המכרזים רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה
נוספת ,ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

.6.3.3

על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ,הזכויות המשפטיות בו וכל דבר
אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר
עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה .המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו,
והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ,עקב כך.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
1.4

רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן :
1.1.4

תאגיד רשום כחוק בישראל.

2.1.4

מסוגל לספק למכבי העמדות והשרות בעצמו ו/או על ידי קבלני משנה.

3.1.4

מנהל ספרים כדין.

4.1.4

הכנסותיו בשנתיים האחרונות ( )2008-2009לפי כללי חשבונאות מקובלים ,וכפי שהם
משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו ,הן  2מיליון  ₪לשנה לפחות.

5.1.4

לו או לקבלן המשנה ניסיון של חמש שנים לפחות באספקת עמדות שרות.

6.1.4

לו או לקבלן המשנה ניסיון של ( 5חמש) שנים לפחות במתן שרות לעמדות שרות או שרות
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לחומרת מחשב ,בפריסה ארצית בלפחות ( 100מאה) אתרים בישראל.

5

6

של ( ₪ 50,000חמישים אלף ש"ח),

7.1.4

ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך
בהתאם לאמור בסעיף  6להלן.

8.1.4

רכש את מסמכי המכרז ממכבי ,ובידו קבלה המעידה על כך.
שלא יעמוד באחד

2.4

עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה .מציע
מהתנאים – הצעתו תפסל.

3.4

ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע ,אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,
אישור ,היתר ,רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה ,להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך
פרק זמן קצוב שיקבע על ידה ,ובלבד שכל מסמך ,אישור ,היתר ,רשיון או כל נייר אחר ,כאמור ,יהיו
בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
1.5

המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך ( 90תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
לאחר תום תקופה זו ,אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים ,רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך
את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של עד ( 60ששים) יום (ובסה"כ ,ביחד עם התקופה הראשונה:
רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם
( 150מאה וחמישים יום) ,ובמקרה זה יהיה כל מציע
לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו .בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב .

2.5

ישלח למכבי על ידי המציע
הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות ,ת
בכתב ,לידי הגב' שרה מחט ,רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני  ,וזאת בתוך 14
(ארבעה עשר) ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

3.5

בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור ,תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.

4.5

ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  5.2לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.3לעיל ,לא
תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

ערבות הגשה
1.6

להצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל של  50,000ש"ח (חמישים אלף שקלים
חדשים) ,על-פי הנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי
(להלן" :הערבות") ,אשר תשולם בתוך  10ימים ממועד הדרישה  .הערבות תציין במפורש כי הוצאה
לבקשת המציע והיא תהא על שם ה ניצע.

2.6

60
בנוסף ,תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד-צדדי את הערבות לתקופה נוספת של עד
(ששים) יום ,וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על-פי פרק  5לעיל ,ותהיה בתוקף לתקופה
נוספת זו.

3.6

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט הערבויות של
מציע כולן או חלקן ,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 להשמיע את טענותיו ,אם התקיים בו אחד מאלה:
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( )1הוא נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
( )2הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
( )3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;
( )4לאחר שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם
ליצירת ההתקשרות של המזמינות עם הזוכה.

הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור – תיפסל על הסף.
7

בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
1.7

מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,חלק מההצעה או כל הצעה שהיא .מכבי
רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה ,הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.7

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים ה מפורטים להלן :
מחיר  65%ואיכות  ,35%והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ,ובאופן שתבחר
ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות .

3.7

ציון המחיר לכל סוג עמדה ,ייקבע על פי סכום של:

4.7

1.3.7

הצעת הספק לעמדות חדשות כולל עלויות תחזוקה ל 5 -שנים (כולל תקופת האחריות) כשהן
מהוונות בשיעור של  ,3%והכל על פי אומדן הכמויות ועיתוי הרכישה הצפוי.

2.3.7

 ,3%על פי

עלויות תחזוקה לעמדות הקיימות במשך  5שנים ,כשהן מהוונות בשיעור של
אומדן הכמויות.

פרוט האיכות( :האחוז המצויין הינו מתוך )100
1.4.7

2.4.7

3.4.7

יכולת ביצוע של המציע וקבלני המשנה :24% -
1.1.4.7

מידת הניסיון באספקת עמדות שרות.

2.1.4.7

מידת הניסיון בתחזוקת עמד ות שרות ו/או ציוד חומרה בפריסה ארצית .

3.1.4.7

מערך יצור העמדות העומד לרשות המציע .

4.1.4.7

מערך שרות העומד לרשות המציע .

מפרט הציוד ואיכותו – :23%
1.2.4.7

איכות הציוד המוצע.

2.2.4.7

נוחות בהפעלה ותחזוקה .

3.2.4.7

שרידות ואמינות.

מפרט המארז ואיכותו – :34%
1.3.4.7

תיק יצור והדמיה.

2.3.4.7

עיצוב.

3.3.4.7

איכות החומרים( :מסילות ,צירים ,מנעולים וכו') .

4.3.4.7

צביעה ושילוט.
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5.3.4.7
4.4.7

5.4.7

נגישות ופתרון לנכים .

מחווי דעה כולל מכבי של המציע וקבלני המשנה – :14%
1.4.4.7

מענה לצרכים שוטפים.

2.4.4.7

מענה לצרכים חריגים.

3.4.4.7

רמת תחזוקה וזמינות הציוד .

4.4.4.7

עמידה בהתחייבויות .

התרשמות כללית מהמציע ו/או מקבלני המשנה ומההצעה – .5%

5.7

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע ו/או של קבלן המשנה מטעמו  ,על פי
הערכה כוללת של המציע ,מומחיותו ,משאביו ,נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז ,רמת
השירות ,מוניטין של היצרן ונסיון בארץ ,על ס מך הנתונים שצרף להצעה  ,על סמך שביעות רצון
במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של
המציע מהתקשרויות קודמות ,וכן עפ"י כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות
בדיקה שימונה מטעמה ,אם ימונה ,כאמור בסעיף  7.9להלן.

6.7

יודגש ,כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי מציעים ומערכות שעמדו בדרישות המפרט ההכרחיות.

7.7

איכות מזערי ברכיבים
ועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון
הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל ,והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה ,ו/או אשר נאספו
במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול דעתה
הבלעדי.

8.7

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" כהגדרתו להלן ,מכבי תהא
רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה ,ובלבד
שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה .לצורכי סעיף זה ,המילים "נסיון גרוע" פירושן :אי
שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים אחרים של הספק ,העולים כדי הפרת חוזה.

9.7

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ,על פי שיקול
דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון ,למלוא שביעות רצונה ,על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת
שיקוליה.

01.7

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים .הצוות שימונה יהא
רשאי ,אך לא חייב ,לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות המוצע
על ידו .ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה
עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

11.7

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

21.7

( 30שלושים) יום
מציע/ים ,שהצעתו/ם תעניק למכבי את מרב היתרונות ,יתחייב/ו להציב ,בתוך
3
ממועד קבלת הודעה על כך ,את העמדה המוצעת על ידו/ם להדגמה וניסיון ,למשך תקופה עד
(שלושה) חודשים .הצעתו/ם תוכרז כהצעה הזוכה בכפוף לעמידה בכל תנאי האיכות ושביעות רצון
מכבי מהפעלת העמדה.

31.7

ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה ,למקרה
שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל ,מכל סיבה שהיא,
או יבוטל ע"י מכבי בתוך  3חודשים מיום תחילתו.

41.7

מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
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התחייבויות המציע הזוכה במכרז
1.8

הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף כנספח "ב" למסמכי המכרז ,בתוך ( 7שבעה) ימים מיום
קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
הזוכה מתחייב להמציא למכבי ,יום לפני מועד החתימה על ההסכם ,אישור עריכת ביטוחים חתום
ומאושר ע"י חברת הביטוח ,ללא כל הסתייגויות.

2.8

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

3.8

9

01

במעמד החתימה על ההסכם ,ימסור המציע הזוכה ל
התחייבויותיו עפ"י ה נוסח המצ"ב.

מכבי ערבות בנקאית אוטונומית

לביצוע

ביטול המכרז
1.9

לא יהיה בעצם פרסום המכרז ,או בקבלת הצעות ,או בבחינתן ,התחייבות כלשהי כלפי
מציע כלשהו ,כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת  ,והכל
כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח "ב").

2.9

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

3.9

הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר אלקטרוני ל כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.

4.9

החליטה מכבי על ביטול המכרז ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי
המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

עיון במסמכי המכרז
בהתאם להוראות תקנה (21ו) ,לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993 -לאחר פרסום תוצאות
המכרז ,עיון של משתתף במכרז ,במסמכי המכרז ,כמפורט בתקנה האמורה ,ייעשה תמורת
תשלום בסך  ₪ 400לשעה .יודגש כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך.
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בעלות על מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי ,אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד .אין לעשות
במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות ,וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז
להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

21

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא
אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב  -יפו .
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נספח א'

מפרט
 .1דרישות חומרה  /תוכנה.
 1.1סיווג רכיבי המפרט.
רכיבי המפרט מסווגים לפי סימון הבא:
 – Iלידיעה בלבד .יש להשיב "קראתי והבנתי – מקובל עלי".
 – Gדורש תשובה כללית.
 – Mסעיף סף –  .GO/NO GOהעדר תשובה ,תשובה שאינה עונה לדרישה או תשובה לא
ברורה ולא חד משמעית בסעיף זה ,תפסול את ההצעה על הסף.
 - Sהרכיב שדורש תשובה מפורטת ומדויקת.

 .2עמדות לשירות עצמי במכבי– מצב קיים
במכבי ישנן כ 400-עמדות לשירות עצמי המותקנות בסניפיה ובגופים הנוספים ( נספח ז').
העמדות מחוברות לרשת מכבי באמצעות קו תקשורת ,Frame Relayספראנט Adsl,ו . ipvpn
ומפעילות אפליקציות כמו הדפסת תוצאות מעבדה ,רנטגן ,זימון תורים ,ניהול תורים ,מילוי
שאלונים שונים וכו'.
מכבי רוכשת כ 10-15 -עמדות שרות עצמי כל שנה.
מכבי מתכננת להחליף עמדות קיימות מסוג מכבי לי פנימי תוך כ 3 -שנים (כ 77-עמדות בכל שנה).
 .2.1עמדות "מכבי לי" המשמשות להדפסת תוצאות מעבדה ,התחייבויות  ,זימון תורים ,עדכון
פרטים אישיים וכו'  231 -יחידות ) I ( .
 .1.1.2פירוט מחשוב:
 מחשבים מסוג  Esprimo E5720עם  gb1זיכרון מחשבים מסוג  Esprimo E5730עם  gb2זיכרון מדפסות מסוג  BK L216 , SWECON 8200ו–CUSTOM מסכי מגע  '15ו'17 מקלדת ועכבר אנטי-ואנדל. -קורא כרטיסים ,רמקולים ,בחלקם גם קורא ביומטרי
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 .2.2עמדות "תור לי" המשמשות לניהול והדפסת תורים –  95יחידות) I ( .
 – .1.2.2פירוט מחשוב.
 מחשבים מסוג  Esprimo E5720עם  gb1זיכרון מחשבים מסוג  Esprimo E5730עם  gb2זיכרון מדפסות מסוג  custom TPL 82ו – BK - to80/wo80 מסכי מגע  '15ו'17- -קורא כרטיסים

 – .3.2עמדות פיזיותרפיה המשמשות לתשאול ובקרת תוצאות טיפולים –  105יחידות) I ( .
 – .1.3.2פירוט מחשוב.
 מחשבי  DELL 520/745עם  GB1זיכרון מסכי מגע '17 -קורא כרטיסים

 .3עמדות לשירות עצמי במכבי– מפרט עמדות חדשות
 - .1.3עמדה לקבלת תוצאות מעבדה ושירותים אחרים – עמדת מכבי לי פנימית
 .1.1.3עמדה למצב עמידה ו/או תליה על הקיר .
 .2.1.3מסך מגע  '17לפחות
 .3.1.3מחשב.
 – .3.1.4רמקולים W35
 – .3.1.5קורא כרטיסים דו כיווני או מסוג PUSH/PULL
 - .3.1.6קורא ביומטרי (יסופק ע"י מכבי)
 – .3.1.7מקלדת עם עכבר אנטי-ונדל ( אופציונאלי)
 – .3.1.8מדפסת תרמית  210מ"מ.
 – .3.1.9מקלדת ברייל נומרית.
 – .3.1.10מנעול מסוג בריח עם מפתח תואם לכל העמדות.
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 .3.2עמדה לקבלת תוצאות מעבדה ושירותים אחרים – עמדה חיצונית
 - .3.2.1עמדה מקובעת למצב עמידה או תליה על קיר ,כולל כל התכונות של אנטי –ונדליזם
של עמדה חיצונית עמידה.
 - .3.2.2מסך מגע ' 17לפחות מותאם לתנאי תאורה חיצוניים.
 - .3.2.3מחשב.
 -.3.2.4רמקולים W35
 - .3.2.5קורא כרטיסים דו כיווני או מסוג PUSH/PULL
 - .3.2.6קורא ביומטרי (יסופק ע"י מכבי)
 – .3.2.7מקלדת עם עכבר אנטי ונדליז ם (אופציונאלי)
 – .3.2.8מדפסת תרמית  210מ"מ.
 – .3.2.9מקלדת ברייל נומרית.
 – .3.2.10מנעול מסוג בריח עם מפתח תואם לכל העמדות.

 - .3.3עמדה לניהול תורים – עמדת תור לי פנימית
 - .3.3.1עמדה למצב עמידה ו/או לתליה על הקיר .
 - .3.3.2מסך מגע ' 17לפחות.
 - .3.3.3מחשב.
 – .3.3.4קורא כרטיסים דו כיווני או מסוג PUSH/PULL
 - .3.3.5קורא ביומטרי (יסופק ע"י מכבי)
 – .3.3.6מדפסת תרמית  80מ"מ
 – .3.3.7מנעול מסוג בריח עם מפתח תואם לכל העמדות.
 – .4.3עמדת פיזיותרפיה– עמדה פנימית
 - 3.4.1עמדה למצב עמידה ו/או לתליה על הקיר .
 - .3.4.2מסך מגע ' 17לפחות.
 - .3.4.3מחשב.
 – .3.4.4קורא כרטיסים דו כיווני או מסוג PUSH/PULL
 - .3.4.5קורא ביומטרי (יסופק ע"י מכבי)
 – .3.4.6מנעול מסוג בריח עם מפתח תואם לכל העמדות.
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 .4רכיבי החומרה
 .4.1מחשב  PCמיצרן ) S ( – Tier 1
 מארז  SFCמתאים לקיוסקים  GB 2זיכרון לפחות מעבד לפחות Intel dual core דיסק  GB 160 SATAלפחות כרטיס רשת MB/S 100  6יציאות USB כרטיס קול כונן DVD רכיב  VPROלניתור חומרה מערכת הפעלה – Win 7 Proאו Vista Business .4.2מסך מגע דק ושטוח משולב מגע וזכוכית מגע מסוג  TFT-LCDשל יצרנים בינלאומיים ידועים
מתאים לקיוסקים הכולל תכונות הבאות) M ( :
-

אנטי-ונדל.
מוגן בפני חשמל סטאטי.
אטום על מנת למנוע הצטברות אדים ולכלוך בחלקו הפנימי.
עמיד בפני שריטות בחפצים חדים ובפני מכות מחפצים קהים.

 יתמוך ב.Mouse Emulation - עוצמת התאורה של המסך תהיה ברמה הנדרשת לעמדות מהסוג המוצע:א .מסכים לעמדות פנימיות – לפחות NITS 500
ב .מסכים לעמדה חיצונית  -לפחות NITS 1500
 מסך המגע המוצע נמצא בייצור שוטף ע"י יצרן בין-לאומי מוכר.
 .4.3מדפסות תרמיות  210מ"מ מיצרן בין לאומי ידוע ,מותקנות בלא פחות מ-
בעולם הכוללת תכונות הבאות) M ( :
 יכולת הגדרת איכות הדפסה. יכולת בליעת נייר כולל הגדרת זמן השהיה. יכולת חיתוך .per document יכולת הדפסת דף מסוג – .ROLL PAGE -יכולת להחזיק נייר עד גמר הדפסה.
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 10.000קיוסקים

 יכולת קבלת EVENTים מה( DRIVER -כמו -התחממות יתר ,תקלה בסכין חיתוך ,גשרנעילת נייר ,תקיעת נייר וכו').
 .4.4מדפסות תרמיות  80מ"מ מיצרן בין לאומי ידוע ,מותקנות בלא פחות מ 10.000 -קיוסקים בעולם
הכוללת את התכונות הבאות) M ( :
 יכולת הגדרת איכות הדפסה. יכולת חיתוך .per document יכולת להחזיק נייר עד גמר הדפסה. יכולת קבלת התראה על תקלה ע"' צפצוף או נורית מהבהבת. .4.5לוח מקשים ועכבר אנטי-ונדל (אופציונאלי)) S ( .
 .4.6דרישות מרכיבי החומרה :
 – .4.6.1מידע על הפריטים המוצעים:יצרן ,דגם (מודל) ,האם פריט מיועד לשילוב בעמדות
חיצוניות .יש לציין תנאי סביבה להפעלה (לדוגמא – טמפרטורה ולחות)) M ( .
.4.6.2

– כל רכיב חומרה שיסופק יהיה של יצרן בין-לאומי מוכר ,תקני סטנדרטי ,עובד ונתמך
בשוק ישראלי יותר משנה .רכיבי חומרה שיסופקו יהיו חדשים ובגרסא העדכנית ביותר
הזמינה בשוק) S ( .

.4.6.3

– לכל פריטי החומרה יסופקו כבלים באורך שיאפשר את העברתם דרך מכלולי הובלת
הכבלים) M ( .

.4.6.4

– המציע יפרט דרישות תחזוקה מונעת ותחזוקה שוטפת לכל רכיבי החומרה כולל KIT
היצרן) S ( .

.4.6.5

– כל רכיב חומרה חדש ,לרבות גרסאות חדשות של מוצרי החומרה חדשים ,יימסר
למכבי לסביבות פיתוח והבדיקות ,לפחות חודשיים טרם אספקתו לעמדות השירות.
המוצר/רכיב יימסר עם גרסת תוכנה (  )DRIVERהתומך בהפעלתו הכולל כל התכונות
לפי דרישת מכבי) M ( - .

 .5דרישות רכיבי הזיווד.
 .1.5כללי
 .1.1.5המציע נדרש להציג את המענה הטכני בנפרד לכל סוג עמדה המוצעת על ידו) M ( .
 .2.1.5המציע רשאי להציג  2הצעות לכל סוג עמדה המוצעת) I ( .
 .3.1.5באם המציע יציע עמדה מהמוכן (מהמדף) ,יגדיר את יכולת העיצוב הפתוחה בפני
מכבי להתאמתה לעיצוב הנדרש ע"י מכבי.
 .4.1.5העמדה תעוצב ע"י הזוכה .העיצוב הסופי יאושר על ידי מכבי.
 .5.1.5ע"ג העמדה יופיע לוגו מכבי והדפסים נוספים לפי אפיון של מכבי.
 .6.1.5העמדה תהיה בצבעים של מכבי .מספרי הצבעים יסופקו ע"י מכבי.
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 .7.1.5תיאור העמדה המוצעת יכלול תיאור מידות בכל מצב הפעלה האפשריים ,לרבות
פתחי שירות פתוחים וסגורים) M ( .
 .8.1.5המציע יצרף תרשימי מידות מדויקים במבטים שונים אודות העמדה המוצעת
ורכיביה) M ( .
.9.1.5

המציע יצרף תמונות ו/או תרשימים באשר להצבת הציוד הנכלל והאופציונאלי
בעמדה המוצעת ) M ( -

 .01.1.5המציע יציג לגבי כל עמדה המוצעת מפרט טכני מדויק ,כולל סוג ועובי מתכת של
המארז ,אמצעי העגינה ,פתחי אוורור ,נקודות חשמל ,מכלולי הובלת כבלים
וכיו"ב) S( .
 .2.5הנדסת אנוש ,ארגונומיה ודרישות כלליות.
 .1.2.5הזיווד יכלול את כל האיטומים ,ההגנות והבידודים הנדרשים) S ( .
 .2.2.5יינתן דגש למערכות מכאניות ,על מנת שיפעלו בצורה תקינה) S ( .
 .3.2.5יינתן דגש להנדסת אנוש של הפנל הקדמי על מנת לאפשר עבודה נוחה של
המשתמשים) G ( .
 .4.2.5נדרשת יכולת להשמעת הודעות באמצעות כרטיס קול ורמקולים) G ( .
 .5.2.5נדרשת יכולת זיהוי המשתמשים באמצעות כרטיס מגנטי) G ( .
 .6.2.5נדרשת יכולת זיהוי המשתמשים באמצעות קורא ביומטרי (יסופק ע"' מכבי)) G ( .
 .7.2.5התאמות בעמדות חיצוניות יבוצעו במעטפת החיצונית בלבד ,כך שהעמדה המוצעת
תישאר אחידה) S ( .
 .8.2.5העמדה המוצעת תהיה מותאמת לגישת נכים ,כך שתהיה אפשרות לגשת לעמדה
עם כיסא גלגלים) M ( .
 .9.2.5העמדה המוצעת תהיה מותאמת לשימוש העיוורים ,לרבות תמיכה חומרתית
בנושא של קול (מיקרופון ,רמקולים ,חיבור אזניות וכו') ,מקלדת ברייל נומרית.
()M
 .01.2.5מסך מגע יוצב בגובה וזווי ת המאפשרים הפעלה נוחה גם לנכים) M ( .
 .11.2.5מכלול התאורה ללקוח יאפשר הפעלה נוחה של העמדה המוצעת גם בתנאי חשיכה.
()M
 .21.2.5יינתן דגש בנושא התאורה במיוחד לעמדה חיצונית) S ( .
 .31.2.5מארז העמדות יהיה ערוך לשדרוגים עתידיים ברכיבי החומרה .לדוגמא :החלפת
מסכים ,מדפסות ,מחשבים ,קורא כרטיסים ,קורא טביעת אצבע וכו' ,ללא צורך
בניוד העמדה או רכיבים ממנה) S ( .

15

 .41.2.5הפנל הקדמי של העמדה המוצעת יהיה ערוך לשדרוגים עתידיים ברכיבי החומרה.
לדוגמא :החלפת מסכים ,מדפסות ,מחשבים ,קורא כרטיסים ,קורא טביעת אצבע
וכו' ,ללא צורך בניוד העמדה או רכיבים ממנה) S ( .
 .51.2.5מנעול העמדה המוצעת יהיה מסוג בריח ,מנעול יחיד בעמדה ומפתח תואם לכל
העמדות) M ( .
 .61.2.5לוגו העמדה והדפסי הנחיה יהיו בהדפסת משי) I ( .
 .71.2.5כל רכיבי המארז יהיו עמידים נגד חלודה) M ( .

 .6דרישות שרות.
 .1.6השירות יהיה זהה הן לעמדות החדשות שהספק יתקין והן לעמדות הקיימות במכבי.
 .2.6התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות כפי שמוגדרים בסעיפים  6ו 9 -להסכם.
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נספח ב'

הסכם
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ____ בחודש _________ 2010
בין

מכבי שירותי-בריאות
אגודה עותמנית מס' 227/99
מרח' המרד  ,27היכל הסיטי  ,תל אביב
להלן" :מכבי" או "מכבי שירותי בריאות")

(

מצד אחד;
לבין

______________________________
ת.ז /.ח.פ______________________ .
כתובת_____________________________ :
(להלן" :הזוכה")
מצד שני;

הואיל

ומכבי פרסמה מכרז פומבי שמספרו  ,135/2010לאספקת עמדות שירות עצמי ותחזוקתן (להלן:
"המכרז") ,אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף כנספח "א" להסכם זה ,ואשר מהווה חלק בלתי
נפרד מהסכם זה;

והואיל

והזוכה הגיש הצעה למכרז (להלן – "ההצעה") ,אשר העתק ממנה מצורף כנספח " ג'" ל מכרז
ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ;

והואיל

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

והואיל

והזוכה הסכים להעניק את השירות /ים ,כהגדרתו/ם להלן ,בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם
זה ובכל נספחיו;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

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

.2

פרשנות והגדרות
.1.2

אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.
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.2.2

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם ,אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר :
סכם זה ,על נספחיו.

.1.2.2

"ההסכם"  -ה

.2.2.2

"עמדה" " /עמדות"  -עמדת שירות מסוג _____________________ :
על כל רכיביה.

.3.2.2

"השירות/ים" -

שירותי אספקה ,התקנה והדרכה של עמדות שירות
עצמי ,שירות תחזוקה לעמדות חדשות ולעמדות
קיימות ,פירוק ופינוי עמדות קיימות ו/אחרות באם
מכבי תהיה מעוניינת ,אחסון חומרה לתקופה של עד
שלושה חודשים של עמדות כאמור שמכבי תהיה
מעוניינת לשמור ,והכל כמתואר ביתר מסמכי המכרז.

.4.2.2

"תקופת ההתקשרות" -

 5שנים עם אופציה למכבי להארכתה בשתי תקופות
נוספות בנות שנתיים כל אחת.

.5.2.2

"תקופת האחריות" -

תקופה של שנה אחת ,מיום הפעלת כל עמדת שירות
עצמי ,במהלכה ינתנו שירותי תחזוקה לעמדות ללא
תוספת תשלום.

.6.2.2

"תקופת תחזוקה בתשלום"  -תקופה המתחילה במועד סיום תקופת האחריות,
תחזוקה בתשלום עפ"י
שבמהלכה ינתנו שירותי
ההסכם ,אם וכאשר מכבי תחליט לרכוש שירות
תחזוקה ,וכל זאת נכון ותקף במהלך תקופת
ההתקשרות.
שירותי אחזקה שוטפת  ,הכוללים תמיכה טכנית
תיקונים ,תיקוני שבר
והדרכה כל ימות השנה,
(כתוצאה משימוש סביר) ,טיפולים מונעים לפי
אספקת חלפים
הוראות יצרן ,עדכוני תוכנה ו
הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין או לשם
השבת המערכת לתפעול תקין .

.7.2.2

"שירותי אחזקה שוטפת" -

.8.2.2

"ביקורת טכנית"  -ביקורת טכנית תקופתית ובדיקת בקרת איכות ,אשר
נועדו לבדוק ולוודא כי המערכת על כל מכלוליה
ורכיביה מתפקדת באיכות וברמת הביצועים
הנדרשת.

.9.2.2

"מועד מסירה"  -המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של המערכות
באתרי מכבי ,לשביעות רצונם של המשתמשים ,ע"פ
המפרט שהוגדר ,לאחר שקיבלו הדרכה להפעלת
המערכת וכפי שיאושר בכתב על ידי מנהל אתר מכבי.
תקופת האחריות תחל ממועד המסירה.

.01.2.2

"אתר מכבי"  -סניפים ומכונים של מכבי ,מתקנים של חברות בת של
מכבי ,מרפאות של רופאים עצמאיים ,מכונים
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עצמאיים העובדים בהסכם עם מכבי ,או כל אתר
אחר בו תחליט מכבי להציב עמדות שרות.
.3

הספק נבחר לספק עמדות שרות חדשות ותחזוקה לעמדות קיימות מסוג _______________ (מכבי לי
ו/או תור לי ו/או פיזיותרפיה).

.4

אנשי קשר

.5

.6

.1.4

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

.2.4

הזוכה ממנה בזה את מר ____________ להיות המנהל הממונה מטעמו בכל הקשור לביצוע
הסכם זה.

.3.4

נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות ,יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי ,
וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי (והמנהל) ,אם יידרש לכך ע"י מכבי.

תקופת ההתקשרות
(להלן:

.1.5

ההתקשרות עם הזוכה תהא לתקופה של  5שנים ,שתחילתה ביום חתימת ההסכם
"תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם").

.2.5

למרות האמור לעיל( 6 ,ששת) החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות יהוו תקופת ניסיון,
במהלכה יספק הזוכה ,בשלב ראשון 10 ,יחידות של עמדות מכבי-לי פנימי  2 /עמדות מכל אחד
מהסוגים האחרים ,הכל בהתאם לזכייתו.

.3.5

ככל שבתום תקופת הניסיון יתברר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי ,כי העמדות ו/או
השירות ו/או התחזוקה אינם עומדים בדרישות מכבי ,תהא מכבי רשאית לסיים את
ההתקשרות עם הזוכה בהודעה בכתב לזוכה ,ולהתקשר עם המציע הבא בתור.

.4.5

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 2 -תקופות נוספות בנות שנתיים כל
יתר הוראות ותנאי ההסכם (להלן" :תקופות
אחת ,בתנאים זהים ,תוך שמירה על כל
האופציה").

התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות
.1.6

הזוכה מצהיר ומתחייב ,כי הינו סוכן מורשה של חברת _________ (להלן:
הסכם הרשאתו מאת היצרן יהיה בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.

.2.6

הזוכה מצהיר ,כי הוא רשאי לשווק בישראל ,מטעם היצרן _______ ,מדגם ________,
ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת ,שירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות למערכות
הנ"ל ,לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו.

.3.6

הזוכה מצהיר ,כי במתן השרות יעזר בקבלני המשנה _____________________ .כל החלפה
של קבלן משנה תעשה באישור מכבי מראש ובכתב.
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"היצרן") ,וכי

.7

.4.6

הזוכה מתחייב  ,בכל תקופת ההתקשרות ,לספק למכבי את המערכות ו השירות למערכות
בהתאם למפורט בהסכם זה ,ב מפרט ובהצעתו ולעמוד בכל הכמויות ,התעריפים ולוחות
הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכ רז..

.5.6

הזוכה מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים ,הידע ,ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים
לשם התקנת המערכות ,לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן ,הכול כמתחייב מהוראות הסכם
זה ,וכי בידו כל האישורים וההיתרים ,הנדרשים על פי כל דין ,ליבוא ,לשירות ולאחזקת
המערכות והחומרים לביצוע הבדיקות במערכות.

.6.6

הזוכה מצהיר ,כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן ,יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג,
בזמנים ובמועדים המפורטים בהסכם זה ,חלקי חילוף וציוד למערכות וכי יש לו מעבדה
המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת המערכות וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן
השירותים האמורים בהסכם זה ,למשך כל תקופת ההתקשרות.

.7.6

הזוכה מתחייב ,כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו ,מכל סיבה
שהיא ,יודיע הזוכה למכבי מיד כשיוודע לו על כך .במקרה זה ,תהא מכבי רשאית להפסיק את
ההתקשרות עם הזוכה ,והזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי
ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש.

.8.6

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

.9.6

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

אספקת העמדות
.1.7

הזוכה יספק את העמדות לשירות העצמי לאתרי מכבי.

.2.7

הזוכה יספק את העמדות לאתר מכבי ,כפי שתמסור מכבי לזוכה ב הזמנה בכתב/פקס/הזמנה
ממוחשבת .הזוכה מתחייב לספק ,להרכיב ,להתקין ,להוביל ,לחבר כל העמדות לכל מקורות
האנרגיה והתקשורת הנדרשים לצורך הפעלתה התקינה ולמסור אותה למכבי במצב פעולה
מקובל ותקין.

.3.7

הזוכה יחתים את מקבל העמדות במכבי על תעודת משלוח  .תעודת משלוח חתומה על ידי מנהל
האתר או מי מטעמו ,תהווה אישור ל"מסירה" – קרי אישור כי העמדה נתקבלה ,הופעלה
באופן תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בה ,לשביעות רצונם .עתק אחד
ישאר באתר מכבי ועתק השני ישלח למנהל פרויקט מטעמה של מכבי לפקס – .03-7958762

.4.7

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

.5.7

הזוכה יספק את המערכות בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש ,בכפוף לכך שמכבי תקצה
מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועל-פי הנחיות היצרן ,כפי
שתימסרנה על-ידי הזוכה .תאום התקנות ופירסום לו"ז יתבצע לפחות שבוע לפני הספקת
מערכות לאתרי מכבי.
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.8

.9

.6.7

המערכות יסופקו לידי מכבי לא יאוחר מ 40 -ימי עבודה בפועל ממועד הזמנת מכבי.

.7.7

הזוכה יספק את העמדות לאתרי מכבי כשהן חדשות,ארוזות וכוללות את כל רכיבי החומרה,
חבילות התוכנה ,כל החלקים והאביזרים וחומרים בכמות ראשונית מתאימה ,הנדרשים
להפעלתן המלאה והתקינה של העמדות .כמו כן ,יסייע הזוכה למכבי בקישור העמדות למערכת
המחשוב של מכבי.

.8.7

לדרישת מכבי יפנה הזוכה ללא תוספת עלות עמדות ישנות כנגדן סיפק עמדות חדשות .הפינוי
יהיה כך שתימנע פגיעה בסביבה .מכבי שומרת לעצמה הזכות בכל עמדה לקבל לידיה כל אחד
מרכיבי החומרה ,והספק יאחסנם ללא עלות לתקופה של עד שלושה חודשים.

.9.7

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

הדרכה ותמיכה מקצועית
.1.8

הזוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את המערכות ולהשגיח על פעולתן התקינה
בשימוש במערכות ,בהפעלתן ובתחזוקתן ברמת המפעיל ,לפי הנחיות היצרן .ההדרכה תנתן
בכל אתר מכבי בה תוצב העמדה מיד לאחר התקנתה ותמשך עד אשר יוטמע השימוש בעמדה,
לשביעות רצון מנהל האתר.

.2.8

הזוכה יספק עם כל עמדה ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית
הוראות אחזקה בעברית.

.3.8

הזוכה יספק למכבי תיעוד ומיפוי מפורט ,כולל סוג חומרה ומס' ספק של חומרה ,לרבות מחשב,
מדפסת ומסך של העמדה הנבחרת.

.4.8

הזוכה יספק את התיעוד הן בתחילת ההתקשרות והן במהלך ההתקשרות בעת החלפת דגם של
חלק או רכיב בעמדה.

.5.8

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

שירות תחזוקה למערכות
.1.9

הזוכה מתחייב לתקופת אחריות של שנה אחת לכל עמדה .תקופת האחריות תחל ממועד
המסירה .הזוכה יהיה אחראי שכל עמדה שתסופק על ידו תהיה תקינה על כל רכיביה ואביזריה
ותפעל בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה כלשהן.

.2.9

הזוכה מתחייב לתקופת תחזוקה בתשלום של  7שנים לכל עמדה .תקופת תחזוקה בתשלום
תחל עם סיום תקופת האחריות .הזוכה יהיה אחראי שכל עמדה שתסופק על ידו תהיה תקינה
על כל רכיביה ואביזריה ותפעל בצורה שוטפת ותקינה ללא הפרעה ו/או מגבלה כלשהן למען
הסר ספק מכבי אינה מחוייבת לרכוש מהזוכה תחזוקה בתשלום.

.3.9

במהלך תקופת האחריות ה זוכה יהיה אחראי לפעולתה התקינה של כל עמדה ,על כל רכיביה,
ויספק ,ללא תשלום נוסף ,שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה יעוץ והדרכה למשתמשים.
שירות התחזוקה ינתן באתרי מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה ,תיקונים ,תיקוני שבר
(כתוצאה משימוש סביר) ,טיפולים מונעים לפי הוראות היצרן והוראת מכבי ( נספח ח' ) לפחות
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פעם בשנה  ,טיפולים מונעים לפי  KITיצרן ,אספקת חלפים הדרושים לשמירת העמדה במצב
תקין או לשם השבתה לתפעול תקין ,ביקורות טכניות ועדכוני תוכנה לעמדה ,לרבות התקנת
דרייברים ו ,IMAGE -והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי .השירות כולל את כל
העבודות ,החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה בעמדות חדשות אשר יסופקו
ע"י הספק וגם בעמדות קיימות שימצאו תחת שירות הספק.
.4.9

 08:00עד  19:00לכל העמדות באתרי

שירותי ה תחזוקה ינתנו בימים א' עד ה' ,בין השעות
מכבי.
בימי ו' ו ערבי חג בין השעות  08:00עד  13:00ל 30% -מהעמדות המוגדרות קריטיות הפזורות
באתרי מכבי (כמו מגזר ערבי,מוקדים,סניפים אסטרטגיים).
זמני תגובה לקריאות שירות:

כל קריאה תיענה ע"י טכנאי באתר תוך  4שעות מזמן הדיווח לספק קריאה שהחל בה
טיפול ,תטופל ברציפות באתר עד למתן פתרון.
.5.9

מבלי לגרוע מסעיף  ,9.4הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום  24שעות מעת קריאת
שירות ,למעט שבתות וחגי ישראל.
הזוכה יהיה ערוך לספק עמדה חלופית ,כולל עמדה שלמה במידה והתקלה בעמדה לא תתוקן
בתוך  24שעות מהגעת הטכנאי לטיפול בתקלה ,ו/או תקלות חוזרות ,ו/או אי שביעות רצונה של
מכבי מתפקודה של העמדה.
במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות מכבי עמדה חלופית ברמה זהה תוך  48שעות לאחר
אסקלציה בין מנהל הממונה מטעם הזוכה למנהל הממונה מטעם מכבי.עמדה חדשה תוחלף
בעמדה חדשה.

.6.9

כל תקלה תסגר מול מרכז שירות של מכבי ישירות מאתר של מכבי ובאישור של מנהל האתר.
טכנאי ידווח למוקד מכבי בטלפון – .03-5141522
מוקד מכבי מבצע מדידות ספקים בזמן אמת .לפי כך פעילות שלא דווחה בזמן משמעה לא
בוצעה.

.7.9

תחזוקה מונעת יזומה תינתן לפחות פעם בשנה בתיאום עם מנהלי אתרי מכבי.

.8.9

הזוכה מתחייב כי זמן ההפעלה התקין –  UP TIMEשל כל עמדה לא יפחת מ 98% -משעות
העבודה הרגילות ,בחישוב מצטבר שנתי.

.9.9

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

– מחשבים,

.01.9

הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על-פי המלצת היצרן ,ככל הדרוש
לתיקון ולתחזוקת המערכות ,לרבות מסכים ,מדפסות ,מחשבים וכו' ,וזאת לתקופה של שבע
שנים לפחות ממועד המסירה של כל עמדה וכל עוד המערכות בשימוש מכבי.
המלאי יסומן כמלאי מכבי ויהיה  5%ממערכות הנמצאות ברשות מכבי.

.11.9

כל המערכות – מחשבים ,מדפסות ומסכים – יסומנו ע"י מדבקה מיוחדת של הזוכה הכוללת
מספר סידורי לניהול הסטוריית קריאות שירות ותחזוקה.

.21.9

סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.
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.01

אמנת שירות ()SLA
אמנת השירות היא כלי בידי מכבי ,להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקה ,לתחזוקה שוטפת
ולביצוע פיקוח על הספק הזוכה לקיום תנאי המכרז.
פיצויים מוסכמים – במידה והספק הזוכה לא יעמוד באיכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן
בטבלה ,ייגבו מן הספק הזוכה פיצויים מוסכמים כמופיע וכמוסכם בטבלה מטה ; מימוש פיצויים
מוסכמים על ידי מכבי  /המזמין – יכול ויעשה בדרך של קיזוז חשבונית בחתימה ואישור של מורשה
חתימה מטעם המזמין ו/או על ידי עורך המכרז בכל דרך אחרת.
ויובהר ,אין בפיצויים המפורטים בטבלה כדי למנוע מעורך המכרז הפעלת כל סנקציה אחרת כנגד
הזוכה ,לרבות חילוט ערבות הביצוע.
הנושא
אספקת עמדה והתקנה

דרישה במכרז
 40ימי עבודה

חריגה מהדרישה במכרז
חיוב בגין כל יום נוסף

זמן תגובה לתקלה

 4שעות באתר מכבי

חיוב בגין כל שעה נוספת

זמן סיום טיפול
בתקלה

 24שעות

חיוב בגין כל יום נוסף

Up time

98%

חיוב בגין בכל  2%נוספים

קנס
 ₪ 200על כל חריגה
מתועדת/מדווחת
 ₪ 100על כל חריגה
מתועדת/מדווחת
 ₪ 200על כל חריגה
מתועדת/מדווחת
 ₪ 500על כל חריגה של
2%

* זמני המדידה מתייחסים לזמן דיווח בפועל כמצוין בסעיפים  9.4עד 9.6
.11

.21

התחיבויות מכבי
.1.11

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

.2.11

מכבי תאפשר לזוכה ,בתיאום מראש ,גישה חופשית למערכות לצורך בדיקתן ,טיפול בהן
ותחזוקתן.

התמורה ותנאי תשלום
.1.21

מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית במכרז התמורה תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק,
 66יום ממועד תאריך כל
אשר יוגשו ע"י הזוכה ויאושרו ע"י מכבי ,בתנאים של שוטף +
חשבונית.

.2.21

הזוכה מתחייב לספק את המערכות באותו המחיר ובאותם התנאים לגופים הנוספים כהגדרתם
בהסכם ,במידה ו הגופים הנוספים ו/או מי מהם יהי ה מעוניין להתקשר עם ה זוכה עפ"י תנאי
הסכם זה ,וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם.
 1לחודש העוקב לביצוע השירותים) ,יידחה
אם לא תוגש חשבונית במועד (לא יאוחר מה-
התשלום בהתאמה.

.3.21

תשלום בגין תחזוקה יבוצע אחת לרבעון בהתאם למספר העמדות הפעילות שאינן באחריות.

.4.21

היה ועמדה תהיה פעילה חלקיות שנה ישולם בגינה החלק היחסי .סכומים שישולמו ביתר
יוחזרו למכבי.

.5.21

מחירי העמדות ,באם נקובות במט"ח ישולמו על פי השער הידוע ביום ההזמנה.

23

.6.21

.31

אחריות
.1.31

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ,הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או
הפסד ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל ,שייגרמו למכבי ו/או
אספקת עמדות
למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם
לשירות עצמי ותחזוקתן כמפורט ומוגדר בהסכם זה (להלן" :השירותים").

.2.31

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל נזק ו/או
הוצאה ,לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי ,שייגרמו למכבי כתוצאה
מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו ,על פי הסכם זה או על פי כל
דין.



.41

מחירי השרות יתעדכנו בהתאם להצעת הספק במכרז -אחת לשנה ייבחן השינוי בין מדד
המחירים לצרכן הידוע ביום האחרון להגשת ההצעה ומחירי השרות יעודכנו ב 70% -מהשינוי,
והמדד החדש יהווה את מדד הבסיס לבחינת ההצמדה הבאה .היה והספק בחר בנוסף לכך
בהצמדה למט"ח ,יוצמדו המחירים בשעור  30%באופן דומה להצמדה הנובעת מהשינוי במדד.
מדד המחירים לצרכן הבסיסי __________,שער המט"ח הבסיסי ________.

3.31

בהקשר זה מובהר  ,כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע
בצורה כל שהיא מהתחייב ויותיו בהתאם להסכם ,ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את
הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על -
פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

4.31

מכבי תהא רשאי ת לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו ,מכל סכום שיגיע
תהא רשאי ת לגבותם
ממנה לזוכה בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק ,בכל זמן שהוא ,וכן
מהזוכה בכל דרך אחרת.

5.31

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים ,התקנות ,הצווים,
ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם .למעלה מן הצורך
יובהר ,כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב,
תשנ"ה –  1995ואחר כל הצווים וה תקנות שהותקנו על פיו  ,ובעיקר  ,אך מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,באופן שהזוכה ,כל עובדי ו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה של ו
ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים  ,לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או
זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל .

6.31

הוראות סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שבו ,אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי
את הזוכה מאחריות כלשהי בגין
ואין בהן כדי לשחרר
ההסכם ו/או על פי כל דין,
נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה.

ביטוח
.1.41

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין  ,ממועד תחילת
הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים  ,לפי המוקדם ,מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על
חשבונו ,בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל  ,את הביטוחים המפורטים
ב"אישור עריכת ביטוחים" המצורף כנספח להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן:
"ביטוחי הזוכה" ו/או "הביטוחים") ,וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על-פי ההסכם.
ולעניין אחריות מקצועית ואחריות מוצר  ,למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת
ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות .
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.2.41

הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכר ים בסעיף זה ,והוא מתחייב ,בין היתר,
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה
מעת לעת ,לפי הצורך ,ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ,לא לעשות כל מעשה שיש
בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת מכבי אישורים על תשלומי
הפרמיה .יודגש ,כי הזוכה יישא בכל מקרה בסכו מי ההשתתפ ויות העצמי ות הנקובים בביטוח י
הזוכה.

.3.41

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי ,מתחייב הזוכה להמציא למכבי ,לא יאוחר מ  14 -יום לפני
מועד תחילת הסכם זה  ,אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח אישור
עריכת ביטוחים ,כשהוא חתום כדין על ידי המבטח .

.4.41

לא יאוחר מ  14 -יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הזוכה ,מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי
אישור עריכת ביטוח ים ,כאמור בסעיף  14.3לעיל ,בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולמשך כל
תקופת ההתקשרות על פי ההסכם .

.5.41

מכבי תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הזוכה
כאמור לעיל ,והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על
מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותי ו על פי הסכם זה.

.6.41

הזוכה מצהיר ומתחייב כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן
מטילות על מכבי ו/או מי מטעמ ה כל חובה ו /או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור
עריכת הביטוחים ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה
שהיא המוטלת על הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים
כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

.7.41

לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו לפי סעי ף זה בכללותן או בחלק ן ,תהא מכבי זכאית ,אך לא
חייבת ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקו מו של הזוכה ועל חשבונ ו ו/או לשלם במקומ ו
כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכות ה של מכבי לכל סעד אחר.

.8.41

ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי מכבי ,וכי
מכבי .כמו כן ,יתחייב המבטח
המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בביטוחי
שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם ת ימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי
מכבי לפחות  60יום מראש.

.9.41

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף לפיו זכות ה של מכבי ו/או מי מטעמה על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת
העדר
שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב אי עמידה בתקנות ו/או בהנחיות ו/או הוראות ו/או
רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים .

.01.41

מכבי תהא רשאי ת לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו ,מכל סכום שיגיע
תהא רשאי ת לגבותם
ממנה לזוכה בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק ,בכל זמן שהוא ,וכן
מהזוכה בכל דרך אחרת.

.11.41

מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת
דרישת מינימום המוטלת על הזוכה שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה .על
הזוכה לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם .הזוכה מצהיר ומאשר
בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה בכל הקשור
לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי
שהוצא על ידו.
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.51

.61

.21.41

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מצהיר הזוכה ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
כנגד מכבי ו/או מי מטעמה ו/או בשמה בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים
שהתחייב לערוך כמפורט לעיל ,או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות
בפוליסות ,והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות לנזק כאמור
ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות.

.31.41

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

רישיונות והיתרים
.1.51

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או
ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים על פי הדין ,לצורך קיום השירות והפעלתו .הזוכה מתחייב
לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם ,על חשבונו הוא,
במשך כל תקופת ההתקשרות.

.2.51

הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית להסכם.

מועסקי הזוכה
.1.61

הזוכה מצהיר בזה ,כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך
כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי ,במישרין או בעקיפין ,ויועסקו על
ידו ,על חשבונו הוא בלבד ,ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

.2.61

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

.3.61

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

.4.61

כן מצהיר הזוכה כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על-פי ההסכם ,וכי כל זכות
שניתנת על-פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם
ו/או מטעמם ,לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות ,אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע
הוראות ההסכם במלואן ,ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות
של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום ,פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע
ההסכם או הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם ,או סיום כל התקשרות
על פי ההסכם ,מכל סיבה שהיא.

.5.61

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

.6.61

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי ,הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי,
בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה ,אם יקבע על ידי רשות מוסמכת ,כי המצב המשפטי ו/או
העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של
ההסכם.
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.71

שמירת סודיות
.1.71

הזוכה מתחייב לשמור בסוד ,ולא להעביר ,למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה בקשר
עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף ,או במהלך ,או אגב ביצוע
ההסכם או מתן השירות ,תוך תקופת ההסכם ,לפני תחילתה או לאחר סיומה.

.2.71

 118לחוק

הזוכה מצהיר ,כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף
העונשין ,התשל"ז–.1977

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

.81

ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
.1.81

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם ,יפקיד הזוכה בידי מכבי ,ערבות
בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ,כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף
להסכם זה (להלן" :ערבות הביצוע") – בגובה של  ₪ 250,000לזוכה לעניין מכבי לי ,ובגובה של
 ₪ 100,000לזוכה לעניין תורלי ופיזיותרפיה ,כל אחת בנפרד – שתוקפה החל ביום החתימה על
ההסכם וכלה בתום  120יום לאחר תום תקופת ה התקשרות .זוכה ליותר מסוג עמדה אחת,
הסכום יתווסף בהתאם.

.2.81

או הסתיים
מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל ,הסתיימה תקופת ההתקשרות
מתן השירות מכל סיבה שהיא ,והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי
ההסכם – תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של
הערבות לתקופה שתיקבע .הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור
תחזיר מכבי לזוכה את כתב הערבות הבנקאית.

.3.81

בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם ,תהא מכבי רשאית לממש את
הערבות ,כולה או מקצתה ,ולגבות את כספה ,מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות ,לבוררות,
למו"מ משפטי כלשהו ,או למתן הוכחה כלשהי.

.4.81

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות ,יהא הזוכה
חייב לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה,
תוך ( 7שבעה) ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום
ממנה.

.5.81

אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם.

.6.81

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

סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של
ההסכם.
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.91

.02

הפרת הסכם
.1.91

מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית ,על-פי כל דין או ההסכם .

.2.91

בנוסף לאמור לעיל ,רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה או מי
מטעמו שיש בהם פירוק ,כינוס נכסים ,הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר ,והליכים
אלו לא בוטלו תוך  30יום.

.3.91

– לבטל את ההסכם לאלתר; או
הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית
לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות
תוך  3ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה .הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות מכבי ,וכמו
כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש נגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה האמורה ו/או
אי-הקיום כאמור.

.4.91

ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  19.3לעיל ,ישלם הזוכה למכבי פיצויים
מוסכמים בסך 200000ש"ח ,וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה
ו/או אי הקיום כאמור ,אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה .אין באמור בפיסקה זו כדי
לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

.5.91

לא תיקן הזוכה את ההפרה ,כאמור בסעיף  19.3.2לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את
ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות ,כפי
שנדרש על ידי מכבי  ,לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה ,תהיה מכבי זכאית לבטל
את ההסכם מחמת הפרתו או אי-קיומו ,וזאת על-ידי מתן הודעה על כך בכתב ,והזוכה יהא
 200,000ש"ח וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או
חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך
שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים
אלה .אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה
אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

.6.91

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

.7.91

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

איסור הסבת ההסכם
.1.02

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

.2.02

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

.3.02

זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד כלשהו.
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.4.02

מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על-פי הסכם זה ו/או חלקן ,לכל
גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או מכבי הינה "בעל-עניין" בו,
כהגדרתו של "בעל-עניין" בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –.1968

.5.02

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

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

.12

.22

זכות קיזוז
.1.12

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

.2.12

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היה ויתגלו בחשבון ,בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו,
טעויות ,אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם ,תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות
האמור לעיל ,מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי.

העדר בלעדיות
הזוכה מצהיר בזה ,כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ יתנה לו על-ידי מכבי לספק את השירות אינה
הרשאה בלעדית ,וכי מכבי תהא רשאית ,בכל עת ,להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים שירות דומה ו/או
מקביל עבור מכבי.

.32

.42

ויתור בכתב
.1.32

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

.2.32

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

.3.32

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

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או
למכרז ,תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב -יפו.
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.52

כתובות הצדדים ומתן הודעות
כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.
כל ההודעות על-פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם ,ובהישלחן כך תחשבנה
כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף  24שעות מעת שליחתן .

ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________
הזוכה

___________________
מכבי
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נספח להסכם
אישור עריכת ביטוחים

לכבוד
מכבי שירותי בריאות
מרח' המרד  27תל-אביב
(להלן" :מכבי")
הנדון:אישור עריכת ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,
ביטוח אחריות מוצר ,ביטוח אחריות מקצועית וביטוח רכוש

הננו מאשרים בזאת כ י ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין
_______________ (להלן " הזוכה") בעניין אספקת _______________ (להלן " :השירותים") וזאת
לתקופה המתחילה ביום _________ ומסתיימת ביום ________.
א.

ביטוח חבות מעבידים
ביטוח חבות מעבידים על-פיו מבוטח הזוכה כלפי עובדיו ו/או מועסקיו שבגינם נדרש הזוכה לשלם ביטוח
לאומי על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש "ם  ,1980 -בגין
מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול
אחריות שלא יפחת מסך של ( $ 1,5000,000מליון וחצי דולר ארה"ב) ל נפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח
שנתית.
הביטוח מורחב לשפות את מכבי ו/או עובדיה ומנהליה במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדי/מועסקי
הזוכה ו/או מועסקיו כמוגדר לעיל .

ב.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על-פיו מבוטח הזוכה וכל הפועלים בשמו ו/או מטעמו ,על פי דין ,בגין כל
פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו  ,לרבות מבוטחי מכבי,
עובדי מכבי ו/או מי שפועל מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מסך
של( $1,000,000 -מליון דולר ארה"ב) לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה
וטעינה ,הספקת מוצרים ,מתקנים סניטריים פגומים ,הרעלה  ,שביתות והשבתות ו/או תביעות השבה מצד
המוסד לביטוח לאומי .
שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את מכבי ו/או עובדיה ומנהליה כמבוטחים נוספים בגין אחריות ם
למעשי ו/או מחדלי הזוכה ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב הביטוח כאילו
נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
רכוש מכבי ו/או עובדיה ו/או מבוטחיה ייחשבו כרכוש צד שלישי ,במידה ואינו בפיקוח ו/או בשליטה של
הזוכה.

ג.

ביטוח אחריות מוצר
ביטוח אחריות מוצר על-פיו מבוטח הזוכה ,וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו בגין
היזק גופני ו/או מוות ו/או מחלה ו/או פגיעה גופנית ו/או נפשית מכל סוג ו/או אבדן או נזק פיזי לרכוש
לרבות אבדן תוצאתי עקב ו/או בקשר עם עמדות השרות המסופקים בקשר עם ההסכם ,לרבות רכיביהם,
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חלקי החילוף ,תוכנות וחומרים ,בגבול אחריות שלא יפחת מסך של ( $1,000,000מליון דולר ארה"ב)
לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח כאמור מורחב לכלול א ת מכבי ו/או מי מטעמה בשל אחריות ה למעשי ו/או מחדלי הזוכה וזאת
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הננו מאשרים בזאת ,כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הזוכה למכבי ו/או למבוטחי מכבי לפני חתימת
ההסכם יחול הביטוח לפי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור ,אף אם חל מועד זה לפני
מועד תחילת הפוליסה.
במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל ולא יחודש ,מסיבה כלשהי ,מוסכם ,כי הפוליסה תכלול אופציה לתקופת
גילוי נזקים ותביעות מוארכת ,למשך  6חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע
שאירע בתקופת הביטוח שלא חודשה ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת ,ייחשב לכל
נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
לעניין סעיף זה הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם :הדרכה ,תמיכה מקצועית ,שירותי
תחזוקה ,ועדכוני תוכנה.
הביטוח מורחב לכלול כיסוי ל recall -עד לגבול של .$ 25,0000
ד.

ביטוח אחריות מקצועית 
ביטוח אחריות מקצועית על-פיו מבוטח הזוכה ,וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו
שמקורם ברשלנות ,טעות,
בגין נזק גוף ו/או היזק נפשי ו/או מוות ו/או מחלה ו/או חולי ,כולל כל הנזקים
מחדל או השמטה אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים על ידם ו/או במהלכם ו/או במסגרתם ,לרבות
יפחת
תוך כדי ועקב מתן הדרכה ,תמיכה מקצועית שירותי תחזוקה ועדכוני תוכנה ,בגבול אחריות שלא
מסך של( $ 2,000,000 -שני מיליון דולר ארה"ב) לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
הננו מאשרים בזאת ,כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הזוכה למכבי ו/או למבוטחי מכבי לפני חתימת
ההסכם יחול הביטוח לפי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור ,אף אם חל מועד זה לפני
מועד תחילת הפוליסה.
במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש ,מסיבה כלשהי ,מוסכם ,כי בפוליסה תחול תקופת גילוי
נזקים ותביעות מוארכת ,למשך  6חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע
בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת ,ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע
עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
הביטוח כאמור מורחב לכלול א ת מכבי ו/או מי מטעמה בשל אחריות ה למעשי ו/או מחדלי הזוכה וזאת
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר :אובדן השימוש ו/או העיכוב ,אובדן מסמכים,
נזק תוצאתי וחריגה מסמכות.
הביטוח כאמור מורחב לכסות את אחריותו של הזוכה וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו בגין אי יושר עובדים
ו/או מנהלים ו/או שותפים והוצאות שחזור מסמכים.

ה.

ביטוח רכוש
ביטוח מסוג "אש מורחב" במלוא שווי ובערך כינון מלא לרכוש ו/או לציוד ,לרבות המערכות והציוד מתכלה
ומערכות חלופיות ,שבבעלותו של הזוכה ,המצוי בשימושה ו/או המיועד לשימושה של מכבי במסגרת מתן
השירותים ,לרבות בעת הימצא ו בחצרי מכבי ו/או בעת העברתו.
הביטוח כאמור כ ולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי מכבי ו/או מבוטחי מכבי ו/או בני
אדם הנלווים אליהם ו/או כל הבאים מטעמה ,לרבות עובדיה ומנהליה ,ובלבד שהאמור בדבר הויתור על
זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ו.

הזוכה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות
לעיל.
בביטוחים המפורטים לעיל במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי וכי אנו מוותרים
על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי.
אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי

ז.
ח.
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ט.

שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום  60יום מראש.
מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הזוכה לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט במהדורתו
הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח מקביל אחר בהתאם לזהות המבטחים ,בכפוף
לשינויים הנקובים לעיל.

בכפוף לתנאיהן ולסייגיהן של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

בכבוד רב

_____________ _______חברה לביטוח בע"מ

על ידי ____________________

שם החותם ותפקידו________________________________________________________
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נספח להסכם
ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד
נוסח כללי של ערבות בנקאית אוט ונומית
לכבוד
מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס' 227/99
רח' המרד  27תל אביב
הנדון :ערבות מס' ___________
א.נ.
הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 250,000להלן "סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד
כמפורט להלן ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ____________ (להלן – "החייב") בקשר עם הסכם ל אספקת
עמדות שרות מסוג :מכבי לי (חיצונית ופנימית).
לצרכי ערבות זו – המונח "מדד" משמעו:
מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,
כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו ,בין אם יהיה
בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.
אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן – "המדד החדש") כי המדד החדש
עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______  ,היינו ____ :נקודות (להלן – " המדד היסודי")
אזי ,יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן –
"סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו  ,לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה תוך  7ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום בגבול
סכום הערבות המוגדל ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב ,ובלבד
שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל .
דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
בכבוד רב,
שם הבנק__________:
שם הסניף__________:
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נספח להסכם
ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד
נוסח כללי של ערבות בנקאית אוט ונומית
לכבוד
מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס' 227/99
רח' המרד  27תל אביב
הנדון :ערבות מס' ___________
א.נ.
הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 100,000להלן "סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד
כמפורט להלן ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ____________ (להלן – "החייב") בקשר עם הסכם ל אספקת
עמדות שרות מסוג :תור לי או פיזיותרפיה.
לצרכי ערבות זו – המונח "מדד" משמעו:
מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,
כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו ,בין אם יהיה
בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.
אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן – "המדד החדש") כי המדד החדש
עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______  ,היינו ____ :נקודות (להלן – " המדד היסודי")
אזי ,יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן –
"סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו  ,לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה תוך  7ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,כל סכום בגבול
סכום הערבות המוגדל ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב ,ובלבד
שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל .
דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
בכבוד רב,
שם הבנק__________:
שם הסניף__________:
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נספח ג'
לכבוד :מכבי שרותי בריאות

הנדון :טופס הצעה למכרז מס' 135/2010
התאגיד המציע .______________________ :
קבלן משנה

 ______________________ :לשירות________________ :

סוג העמדה המוצעת :מכבי לי פנימית וחיצונית.
הערות:
_______________________________________________________
 .1כתב הצהרה והתחייבות המציע
אנו הח"מ ,הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________מצהירים ומתחייבים 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.

1.1

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

2.1

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

3.1

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

4.1

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

5.1

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן ,לא
לבטלן ,לא לשנותן ,לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו  90ימים מהמועד האחרון שנקבע
להגשת ההצעות במכרז זה ,ואם נהיה הזוכים במכרז – במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם.

6.1

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

7.1

המחירים בהצעה נקובים ב / ₪ -דולר  /אירו ואינם כוללים מע"מ.

 .2להלן הצעתנו:
המציע יגיש מפרטים טכניים ושרטוטים הרלוונטיים לכל סוג של עמדה,כולל גודל,משקל וצבע.
בנוסף ,יפרט כל סוגי הציודים/התקנים המפורטים במפרט (נספח א'),נתונים טכניים,שם יצרן והדגשים
מיוחדים.
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המציע רשאי להציע  2הצעות שונות לכל סוג עמדה.
להלן אומדן כמותי של רכש עמדות חדשות ותחזוקת עמדות חדשות אשר ישמש לשקלול ההצעות.
האומדן הינו הערכה בלבד ,מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהי.
אומדן כמויות תחזוקת עמדות קיימות מניח רכישת עמדות חדשות במחצית השנה בממוצע.
כמות 2011
שרות
רכש
לעמדות
עמדות
סוג עמדה
קיימות
חדשות
193
מכבי לי פנימי 77
95
10
תור לי
105
5
פיזיוטרפיה
מכבי לי חיצוני 3

1.2

כמות 2012
שרות
לעמדות
רכש עמדות
קיימות
חדשות
116
77
95
10
105
5
3

אומדן כמותי
כמות 2013
רכש עמדות
חדשות
77
10
5
3

שרות לעמדות
קיימות
39
95
105

כמות 2014
רכש עמדות
חדשות
10
10
5
3

שרות
לעמדות
קיימות
95
105

כמות 2015
שרות
רכש
לעמדות
עמדות
קיימות
חדשות
10
95
10
105
5
3

הצעות מחיר לעמדות ולשירותים נוספים  -עמדה לקבלת תוצאות מעבדה ושירותים
אחרים – עמדת מכבי לי.
עמדת מכבי לי פנימית.

הצעה ראשונה:
סוג עמדה

מחיר

מטבע מחיר

הערות

רכישת עמדה חדשה
שירות תחזוקה בתשלום לשנה לעמדה
חדשה (עם תום שנת האחריות)
שירות לעמדה קיימת (ברשות מכבי
ערב המכרז)
מקלדת ועכבר אנטי-ונדל כולל
התקנה**
הצעה שניה:
סוג עמדה

מחיר

רכישת עמדה חדשה
שירות תחזוקה בתשלום לשנה לעמדה
חדשה (עם תום שנת האחריות)
שירות לעמדה קיימת (ברשות מכבי
ערב המכרז)
מקלדת ועכבר אנטי-ונדל כולל
התקנה**
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מטבע מחיר

הערות

הצעת מחיר לשירותים נוספים -.לא לשקלול**
מחיר ב ( ₪ללא מע"מ)

סוג שירות

הערות

העתקת מיקום העמדה לא כולל הובלה
העתקת מיקום העמדה כולל הובלה
שדרוג ציודים/התקנים בעמדה ללא צורך
בשינוי העמדה (לא כולל ציודים/התקנים)
פירוק העמדה ואחסנה עד חודש ימים
שדרוג יזום בעקבות שינויים אפליקטיביים

עמדת מכבי לי חיצונית.
הצעה ראשונה:
סוג עמדה

מחיר

מטבע מחיר

הערות

רכישת עמדה חדשה ,ללא עבודות
בינוי*
שירות תחזוקה בתשלום לשנה לעמדה
חדשה (עם תום שנת האחריות)
מקלדת ועכבר אנטי-ונדל כולל
התקנה**
הצעה שניה:
סוג עמדה

מחיר

רכישת עמדה חדשה ,ללא עבודות
בינוי*
שירות תחזוקה בתשלום לשנה לעמדה
חדשה (עם תום שנת האחריות)
מקלדת ועכבר אנטי-ונדל כולל
התקנה**
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מטבע מחיר

הערות

* כל הפעולות בינוי להצבתן עמדות מכבי לי חיצוניות יבוצעו ע"י מכבי לפי הנחיות וליווי של הזוכה.
הצעת מחיר לשירותים נוספים -.לא לשקלול**
מחיר ב ( ₪ללא מע"מ)

סוג שירות

הערות

העתקת מיקום העמדה לא כולל הובלה
העתקת מיקום העמדה כולל הובלה
שדרוג ציודים/התקנים בעמדה ללא צורך
בשינוי העמדה (לא כולל ציודים/התקנים)
פירוק העמדה ואחסנה עד חודש ימים
שדרוג יזום בעקבות שינויים אפליקטיביים

2.2

הצעות מחיר לעמדות ולשירותים נוספים  -עמדה לניהול תורים – תור לי.
הצעה ראשונה:
סוג עמדה

מחיר

מטבע מחיר

הערות

רכישת עמדה חדשה
שירות תחזוקה בתשלום לשנה לעמדה
חדשה (עם תום שנת האחריות)
שירות לעמדה קיימת (ברשות מכבי
ערב המכרז)
הצעה שניה:
סוג עמדה

מחיר

רכישת עמדה חדשה
שירות תחזוקה בתשלום לשנה לעמדה
חדשה (עם תום שנת האחריות)
שירות לעמדה קיימת (ברשות מכבי
ערב המכרז)
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מטבע מחיר

הערות

הצעת מחיר לשירותים נוספים -.לא לשקלול**
מחיר ב ( ₪ללא מע"מ)

סוג שירות

הערות

העתקת מיקום העמדה לא כולל הובלה
העתקת מיקום העמדה כולל הובלה
שדרוג ציודים/התקנים בעמדה ללא צורך
בשינוי העמדה (לא כולל ציודים/התקנים)
פירוק העמדה ואחסנה עד חודש ימים
שדרוג יזום בעקבות שינויים אפליקטיביים

3.2

הצעות מחיר לעמדות ולשירותים נוספים – עמדת פיזיותרפיה.
הצעה ראשונה:
סוג עמדה

מחיר

מטבע מחיר

הערות

רכישת עמדה חדשה
שירות תחזוקה בתשלום לשנה לעמדה
חדשה (עם תום שנת האחריות)
שירות לעמדה קיימת (ברשות מכבי
ערב המכרז)

הצעה שניה:
סוג עמדה

מחיר

רכישת עמדה חדשה
שירות תחזוקה בתשלום לשנה לעמדה
חדשה (עם תום שנת האחריות)
שירות לעמדה קיימת (ברשות מכבי
ערב המכרז)
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מטבע מחיר

הערות

הצעת מחיר לשירותים נוספים -.לא לשקלול**
מחיר ב ( ₪ללא מע"מ)

סוג שירות

הערות

העתקת מיקום העמדה לא כולל הובלה
העתקת מיקום העמדה כולל הובלה
שדרוג ציודים/התקנים בעמדה ללא צורך
בשינוי העמדה (לא כולל ציודים/התקנים)
פירוק העמדה ואחסנה עד חודש ימים
שדרוג יזום בעקבות שינויים אפליקטיביים
** לא לשקלול
מחיר תחזוקה יהיה בשקלים בלבד .תתאפשר הצמדה אחת לשנה בהתאם למנגנון הכתוב בהסכם.
ההצמדה תהיה למדד המחירים לצרכן בשיעור  ,70%באפשרות הספק לבחור בנוסף הצמדה בשיעור
 30%למטבע דולר /אירו -בחירת הספק _________ לא תתקבל הצעה הכוללת התניות ,השגות או
אופציות נוספות שלא נדרשו ע"י מכבי.
 .3רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:
יש לצרף להצעה את המסמכים הבאים .נא וודא וסמן ב X -שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך .
[ ] אישור תאגיד.
[ ]

אישור רו"ח על היקף פעילות כספית.

[ ]

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

[ ]

תצהיר העשוי בפני עו" ד ,נספח ז' למסמכי המכרז.

[ ]

ערבות בנקאית – נספח ו' למכרז .

[ ] פרוספקט

צבעוני באיכות נאותה ,המכיל תיאור העמדה ,תמונתה ותכונותיה העיקריות.

[ ] אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה בחברה.
[ ] קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.
[ ] טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום.
השם המלא__________________:חתימה_________________:
תפקיד__________________:חותמת_________________ :
כתובת__________________:טלפון__________________:
מס' תאגיד __________________:דואר אלקטרוני__________________:
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ותשלום

נספח ג'1

מענה טכני לעמדת מכבי לי פנימית – הצעה ראשונה
 .1מארז העמדה
.1.1

רצ"ב תצלום/שרטוט/הדמיה (מחק את המיותר) להמחשה של תצורת העמדה .
יש לציין מידות מדויקות של העמדה ומיקום רכיביה.

.2.1

שם יצרן המארז:
______________________________________________________________________
______________________________ __________________ ____

.3.1

מידות  :גובה  ________ -ס"מ .רוחב  ________ -ס"מ .עומק ________ -ס"מ.

.4.1

מידות הבסיס :רוחב בס"מ  , ______ :עומק בס"מ ._____ :משקל ב-ק"ג .___ :

 .5.1פרט את יכולת העיצוב הפתוחה בפני מכבי להתאמתה לעיצוב הנדרש ע"י מכבי (כ"כ התייחסות לכל
עניין העיצוב כפי שנדרש במפרט בסעיף :)5
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________
.6.1

פרט את השטח הכולל הנדרש להצבת העמדה  ,תחזוקתה והשימוש בה :
______________________________________________________________________
_________________________ ________________________________________ _____
____________________________________________

.7.1

החומר ממנו עשוי המארז :
______________________________________________________________________
__________________ ____________________ ______________

.8.1

צבע המארז:
______________________________________________________________________
______________________ ____________________ __________

.9.1

האם קיימים לוגו או תבליטים נוספים על גבי המארז למעט לוגו מכבי

(כפי שמוגדר בסעיף .5.1.4

בדרישות זיווד)
______________________________________________________________________
________________ ____________________ ________________
 .01.1הערות לענין יציבות ,בטיחות ועמידות פיזית :
______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
_____________________________________________________________
 .11.1המארז עומד בדרישות הגנה מפני אש על פי:
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______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
 .21.1הערות לעניין הגנה על פרטיות המידע המוצג והמודפס :
______________________________________________________________________
______________ ____________________ ____________________________________
________________ ______________________________________________________
____________________________________
 .31.1הערות לענין נוחות תחזוקה (כולל אבטחה והסתרת רכיבים) :
______________________________________________________________________
___________________________ ____________________ _______________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________ ______________
________________ _________
 .41.1הערות לענין שמירת עודפי נייר (גריסת נייר/חללים לזריקת פלט) :
_____________________________________________ __________ _______________
__________________________________ __________ __________________________
________________________ __________ ____________
 .51.1הערות לענין פתחים אקוסטיים :
______________________________________ __________ ______________________
_____________________________ __________ _______________
 .61.1פרט כמות וסוג כבלי מתח/רשת היוצאים מהמארז :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ ______________________________ __
___________________________________
 .71.1מסך:
.1.71.1

יצרן (יש לפרט לפי סעיף  4.2נספח א')
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.2.71.1

גודל ('' 17לפחות)
________________________ __________ ____________________________
______________________________________________________________

.3.71.1

רזולוציה ( 600X800לפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.71.1

הסתרת כפתורי מסך ממקבל השירות
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________
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.5.71.1

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ____

 .81.1מקלדת (אופציונלי):
.1.81.1

סוג
______________________________________________________________
______________________ ____________________ __________________

.2.81.1

יצרן
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.3.81.1

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
______________ ___________________ ___________________________

.4.81.1

אפשרות הגדרת מקשים ____________(יש/אין).

.5.81.1

אפשרות בטול מקשים ____________(יש/אין).

 .91.1עכבר (אופציונלי):
.1.91.1

סוג
______________________________________________________________
_________________________ ____________________ _______________

.2.91.1

יצרן
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________

.3.91.1

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.4.91.1

אפשרות ביטול כפתורים _____________(יש/אין).

 .02.1קורא כרטיס מגנטי:
.1.02.1

יצרן
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.2.02.1

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
_____________________ _______________________________________

 .12.1מחשב:
.1.12.1

שם יצרן
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______________________________________________________________
___________________ _________________________________________.
.2.12.1

מעבד לפחות intel dual core
ֹ______________________________________________________________
____________________________ ____________________ ____________

.3.12.1

זכרון ( 2 GB RAMלפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.12.1

דיסק קשיח (  G160 SATAלפחות)
______________________________________________________________
_____________________ ____________________ ___________________

.5.12.1

כונן DVD
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.6.12.1

כרטיס מסך
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.7.12.1

יציאות  6 – USBלפחות.
______________________________________________________________
____________________________________________________________

.8.12.1

כרטיס רשת (מתאים לקצב )100Mbps
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ____

.9.12.1

כרטיס קול
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.01.12.1

רכיב VPRO
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.11.12.1

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למחשב המוצע

_____ -

שנים.
.21.12.1

מערכת הפעלה VISTA/WINDOWS 7
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ______

.31.12.1

דפדפן מסוג אקספלורר  7לפחות עם תמיכה בעברית ,רוסית  ,ערבית וצרפתית
______________________________________________________________
____________________________ ________________________________
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 .22.1מדפסת:
.1.22.1

שם יצרן
(יש לפרט לי סעיפים  4.3או  4.4נספח א' לפי סוג העמדה)
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ ___________________

.2.22.1

יכולת בליעת נייר
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.3.22.1

גודל הנייר
______________________________________________________________
___________________________________ ____________________ _____

.4.22.1

מהירות ההדפסה (דפים לדקה)
______________________ __________ _____________________________
_____________________ ________________________________________

.5.22.1

איכות ההדפסה ()DPI
______________________________________________________________
________________________ __________________ __________________

.6.22.1

רוחב ההדפסה (מ"מ)
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.7.22.1

קיבולת נייר מכסימלית למדפסת ___________ :דף.

.8.22.1

הערות לאופן יציאת הנייר
______________________________________________________________
_____________________________ ____________________ _____________
________________________ __________ _________________________

.9.22.1

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למדפסת המוצעת __ שנים.

 .32.1ציוד מולטימדיה בעמדה:
.1.32.1

רמקולים נסתרים
______________________________________________________________
________________ ____________________ __________________________
________________ __________ __________________________________

.2.32.1

אופציה עתידית למקרופון
________________________________ ________ ______________________
______________________ __________ ______________________________
_______________________ __________ _________________

 .42.1מקלדת ברייל נומרית:
.1.42.1

יש לפרט :יצרן ,גודל ואופן התקנה בעמדה
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______________________________________________________________
___________________________________ ___________________ _____
 .52.1אחר:
.1.52.1

הערות לענין כבל רשת
______________________________________________________________
___________________________________ ___________________ _____

.2.52.1

הערות לענין כבל מתח
______________________________________________________________
_______________ ___________________ _________________________

שירותי תחזוקה לעמדה
על המציע לפרט שירותי תחזוקה מונעת ו/או שירותים מיוחדים הנדרשים לעמדה לפי הוראות יצרן:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________.
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מענה טכני לעמדת מכבי לי פנימית – הצעה שנייה
 .2מארז העמדה
.1.2

רצ"ב תצלום/שרטוט/הדמיה (מחק את המיותר) להמחשה של תצורת העמדה .
יש לציין מידות מדויקות של העמדה ומיקום רכיביה.

.2.2

שם יצרן המארז:
______________________________________________________________________
______________________________ __________________ ____

.3.2

מידות  :גובה  ________ -ס"מ .רוחב  ________ -ס"מ .עומק ________ -ס"מ.

.4.2

מידות הבסיס :רוחב בס"מ  , ______ :עומק בס"מ ._____ :משקל ב-ק"ג .___ :

.5.2

פרט את יכולת העיצוב הפתוחה בפני מכבי להתאמתה לעיצוב הנדרש ע"י מכבי (כ"כ התייחסות לכל
עניין העיצוב כפי שנדרש במפרט בסעיף :)5
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________

.6.2

פרט את השטח הכולל הנדרש להצבת העמדה  ,תחזוקתה והשימוש בה :
______________________________________________________________________
_________________________ ________________________________________ _____
____________________________________________

.7.2

החומר ממנו עשוי המארז :
______________________________________________________________________
__________________ ____________________ ______________

.8.2

.9.2

צבע המארז:
______________________________________________________________________
______________________ ____________________ __________
האם קיימים לוגו או תבליטים נוספים על גבי המארז למעט לוגו מכבי
בדרישות זיווד)

(כפי שמוגדר בסעיף .5.1.4

______________________________________________________________________
________________ ____________________ ________________
 .01.2הערות לענין יציבות ,בטיחות ועמידות פיזית :
______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
_____________________________________________________________
 .11.2המארז עומד בדרישות הגנה מפני אש על פי:
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______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
 .21.2הערות לעניין הגנה על פרטיות המידע המוצג והמודפס :
______________________________________________________________________
______________ ____________________ ____________________________________
________________ ______________________________________________________
____________________________________
 .31.2הערות לענין נוחות תחזוקה (כולל אבטחה והסתרת רכיבים) :
______________________________________________________________________
___________________________ ____________________ _______________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________ ______________
________________ _________
 .41.2הערות לענין שמירת עודפי נייר (גריסת נייר/חללים לזריקת פלט) :
_____________________________________________ __________ _______________
__________________________________ __________ __________________________
________________________ __________ ____________
 .51.2הערות לענין פתחים אקוסטיים :
______________________________________ __________ ______________________
_____________________________ __________ _______________
 .61.2פרט כמות וסוג כבלי מתח/רשת היוצאים מהמארז :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ ______________________________ __
___________________________________
 .71.2מסך:
.1.71.2

יצרן (יש לפרט לפי סעיף  4.2נספח א')
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.2.71.2

גודל ('' 17לפחות)
________________________ __________ ____________________________
______________________________________________________________

.3.71.2

רזולוציה ( 600X800לפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.71.2

הסתרת כפתורי מסך ממקבל השירות
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________
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.5.71.2

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ____

 .81.2מקלדת (אופציונלי):
.1.81.2

סוג
______________________________________________________________
______________________ ____________________ __________________

.2.81.2

יצרן
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.3.81.2

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
______________ ___________________ ___________________________

.4.81.2

אפשרות הגדרת מקשים ____________(יש/אין).

.5.81.2

אפשרות בטול מקשים ____________(יש/אין).

 .91.2עכבר (אופציונלי):
.1.91.2

סוג
______________________________________________________________
_________________________ ____________________ _______________

.2.91.2

יצרן
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________

.3.91.2

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.4.91.2

אפשרות ביטול כפתורים _____________(יש/אין).

 .02.2קורא כרטיס מגנטי:
.1.02.2

יצרן
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.2.02.2

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
_____________________ _______________________________________

 .12.2מחשב:
.1.12.2

שם יצרן
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______________________________________________________________
___________________ _________________________________________.
.2.12.2

מעבד לפחות intel dual core
ֹ______________________________________________________________
____________________________ ____________________ ____________

.3.12.2

זכרון ( 2 GB RAMלפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.12.2

דיסק קשיח (  G160 SATAלפחות)
______________________________________________________________
_____________________ ____________________ ___________________

.5.12.2

כונן DVD
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.6.12.2

כרטיס מסך
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.7.12.2

יציאות  6 – USBלפחות.
______________________________________________________________
____________________________________________________________

.8.12.2

כרטיס רשת (מתאים לקצב )100Mbps
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ____

.9.12.2

כרטיס קול
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.01.12.2

רכיב VPRO
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.11.12.2

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למחשב המוצע

_____ -

שנים.
.21.12.2

מערכת הפעלה VISTA/WINDOWS 7
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ______

.31.12.2

דפדפן מסוג אקספלורר  7לפחות עם תמיכה בעברית ,רוסית  ,ערבית וצרפתית
______________________________________________________________
____________________________ ________________________________
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 .22.2מדפסת:
.1.22.2

שם יצרן
(יש לפרט לי סעיפים  4.3או  4.4נספח א' לפי סוג העמדה)
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ ___________________

.2.22.2

יכולת בליעת נייר
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.3.22.2

גודל הנייר
______________________________________________________________
___________________________________ ____________________ _____

.4.22.2

מהירות ההדפסה (דפים לדקה)
______________________ __________ _____________________________
_____________________ ________________________________________

.5.22.2

איכות ההדפסה ()DPI
______________________________________________________________
________________________ __________________ __________________

.6.22.2

רוחב ההדפסה (מ"מ)
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.7.22.2

קיבולת נייר מכסימלית למדפסת ___________ :דף.

.8.22.2

הערות לאופן יציאת הנייר
______________________________________________________________
_____________________________ ____________________ _____________
________________________ __________ _________________________

.9.22.2

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למדפסת המוצעת __ שנים.

 .32.2ציוד מולטימדיה בעמדה:
.1.32.2

רמקולים נסתרים
______________________________________________________________
________________ ____________________ __________________________
________________ __________ __________________________________

.2.32.2

אופציה עתידית למקרופון
________________________________ ________ ______________________
______________________ __________ ______________________________
_______________________ __________ _________________

 .42.2מקלדת ברייל נומרית:
.1.42.2

יש לפרט :יצרן ,גודל ואופן התקנת העמדה
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______________________________________________________________
___________________________________ ___________________ _____
 .52.2אחר:
.1.52.2

הערות לענין כבל רשת
______________________________________________________________
___________________________________ ___________________ _____

.2.52.2

הערות לענין כבל מתח
______________________________________________________________
_______________ ___________________ _________________________

שירותי תחזוקה לעמדה
על המציע לפרט שירותי תחזוקה מונעת ו/או שירותים מיוחדים הנדרשים לעמדה לפי הוראות יצרן:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________.
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מענה טכני לעמדת מכבי לי חיצונית – הצעה ראשונה
 .3מארז העמדה
.1.3

רצ"ב תצלום/שרטוט/הדמיה (מחק את המיותר) להמחשה של תצורת העמדה .
יש לציין מידות מדויקות של העמדה ומיקום רכיביה.

.2.3

שם יצרן המארז:
______________________________________________________________________
______________________________ __________________ ____

.3.3

מידות  :גובה  ________ -ס"מ .רוחב  ________ -ס"מ .עומק ________ -ס"מ.

.4.3

מידות הבסיס :רוחב בס"מ  , ______ :עומק בס"מ ._____ :משקל ב-ק"ג .___ :

.5.3

פרט את יכולת העיצוב הפתוחה בפני מכבי להתאמתה לעיצוב הנדרש ע"י מכבי (כ"כ התייחסות לכל
עניין העיצוב כפי שנדרש במפרט בסעיף :)5
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________

.6.3

פרט את השטח הכולל הנדרש להצבת העמדה  ,תחזוקתה והשימוש בה :
______________________________________________________________________
_________________________ ________________________________________ _____
____________________________________________

.7.3

החומר ממנו עשוי המארז :
______________________________________________________________________
__________________ ____________________ ______________

.8.3

.9.3

צבע המארז:
______________________________________________________________________
______________________ ____________________ __________
האם קיימים לוגו או תבליטים נוספים על גבי המארז למעט לוגו מכבי
בדרישות זיווד)

(כפי שמוגדר בסעיף .5.1.4

______________________________________________________________________
________________ ____________________ ________________
 .01.3הערות לענין יציבות ,בטיחות ועמידות פיזית :
______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
_____________________________________________________________
 .11.3המארז עומד בדרישות הגנה מפני אש על פי:
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______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
 .21.3הערות לעניין הגנה על פרטיות המידע המוצג והמודפס :
______________________________________________________________________
______________ ____________________ ____________________________________
________________ ______________________________________________________
____________________________________
 .31.3הערות לענין נוחות תחזוקה (כולל אבטחה והסתרת רכיבים) :
______________________________________________________________________
___________________________ ____________________ _______________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________ ______________
________________ _________
 .41.3הערות לענין שמירת עודפי נייר (גריסת נייר/חללים לזריקת פלט) :
_____________________________________________ __________ _______________
__________________________________ __________ __________________________
________________________ __________ ____________
 .51.3הערות לענין פתחים אקוסטיים :
______________________________________ __________ ______________________
_____________________________ __________ _______________
 .61.3פרט כמות וסוג כבלי מתח/רשת היוצאים מהמארז :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ ______________________________ __
___________________________________
 .71.3מסך:
.1.71.3

יצרן (יש לפרט לפי סעיף  4.2נספח א')
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.2.71.3

גודל ('' 17לפחות)
________________________ __________ ____________________________
______________________________________________________________

.3.71.3

רזולוציה ( 600X800לפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.71.3

הסתרת כפתורי מסך ממקבל השירות
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________
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.5.71.3

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ____

 .81.3מקלדת (אופציונלי):
.1.81.3

סוג
______________________________________________________________
______________________ ____________________ __________________

.2.81.3

יצרן
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.3.81.3

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
______________ ___________________ ___________________________

.4.81.3

אפשרות הגדרת מקשים ____________(יש/אין).

.5.81.3

אפשרות בטול מקשים ____________(יש/אין).

 .91.3עכבר (אופציונלי):
.1.91.3

סוג
______________________________________________________________
_________________________ ____________________ _______________

.2.91.3

יצרן
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________

.3.91.3

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.4.91.3

אפשרות ביטול כפתורים _____________(יש/אין).

 .02.3קורא כרטיס מגנטי:
.1.02.3

יצרן
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.2.02.3

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
_____________________ _______________________________________

 .12.3מחשב:
.1.12.3

שם יצרן
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______________________________________________________________
___________________ _________________________________________.
.2.12.3

מעבד לפחות intel dual core
ֹ______________________________________________________________
____________________________ ____________________ ____________

.3.12.3

זכרון ( 2 GB RAMלפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.12.3

דיסק קשיח (  G160 SATAלפחות)
______________________________________________________________
_____________________ ____________________ ___________________

.5.12.3

כונן DVD
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.6.12.3

כרטיס מסך
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.7.12.3

יציאות  6 – USBלפחות.
______________________________________________________________
____________________________________________________________

.8.12.3

כרטיס רשת (מתאים לקצב )100Mbps
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ____

.9.12.3

כרטיס קול
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.01.12.3

רכיב VPRO
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.11.12.3

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למחשב המוצע

_____ -

שנים.
.21.12.3

מערכת הפעלה VISTA/WINDOWS 7
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ______

.31.12.3

דפדפן מסוג אקספלורר  7לפחות עם תמיכה בעברית ,רוסית  ,ערבית וצרפתית
______________________________________________________________
____________________________ ________________________________
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 .22.3מדפסת:
.1.22.3

שם יצרן
(יש לפרט לי סעיפים  4.3או  4.4נספח א' לפי סוג העמדה)
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ ___________________

.2.22.3

יכולת בליעת נייר
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.3.22.3

גודל הנייר
______________________________________________________________
___________________________________ ____________________ _____

.4.22.3

מהירות ההדפסה (דפים לדקה)
______________________ __________ _____________________________
_____________________ ________________________________________

.5.22.3

איכות ההדפסה ()DPI
______________________________________________________________
________________________ __________________ __________________

.6.22.3

רוחב ההדפסה (מ"מ)
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.7.22.3

קיבולת נייר מכסימלית למדפסת ___________ :דף.

.8.22.3

הערות לאופן יציאת הנייר
______________________________________________________________
_____________________________ ____________________ _____________
________________________ __________ _________________________

.9.22.3

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למדפסת המוצעת __ שנים.

 .32.3ציוד מולטימדיה בעמדה:
.1.32.3

רמקולים נסתרים
______________________________________________________________
________________ ____________________ __________________________
________________ __________ __________________________________

.2.32.3

אופציה עתידית למקרופון
________________________________ ________ ______________________
______________________ __________ ______________________________
_______________________ __________ _________________

 .42.3מקלדת ברייל נומרית:
.1.42.3

יש לפרט :יצרן ,גודל ואופן התקנת העמדה
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______________________________________________________________
___________________________________ ___________________ _____
.2.42.3

הערות לענין כבל מתח

 .52.3אחר:
.1.52.3

הערות לענין כבל רשת
______________________________________________________________
___________________________________ ___________________ _____

.2.52.3

הערות לענין כבל מתח
______________________________________________________________
_______________ ___________________ _________________________

שירותי תחזוקה לעמדה
על המציע לפרט שירותי תחזוקה מונעת ו/או שירותים מיוחדים הנדרשים לעמדה לפי הוראות יצרן:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________.
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מענה טכני לעמדת מכבי לי חיצונית – הצעה שנייה
 .4מארז העמדה
.1.4

רצ"ב תצלום/שרטוט/הדמיה (מחק את המיותר) להמחשה של תצורת העמדה .
יש לציין מידות מדויקות של העמדה ומיקום רכיביה.

.2.4

שם יצרן המארז:
______________________________________________________________________
______________________________ __________________ ____

.3.4

מידות  :גובה  ________ -ס"מ .רוחב  ________ -ס"מ .עומק ________ -ס"מ.

.4.4

מידות הבסיס :רוחב בס"מ  , ______ :עומק בס"מ ._____ :משקל ב-ק"ג .___ :

.5.4

פרט את יכולת העיצוב הפתוחה בפני מכבי להתאמתה לעיצוב הנדרש ע"י מכבי (כ"כ התייחסות לכל
עניין העיצוב כפי שנדרש במפרט בסעיף :)5
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________

.6.4

פרט את השטח הכולל הנדרש להצבת העמדה  ,תחזוקתה והשימוש בה :
______________________________________________________________________
_________________________ ________________________________________ _____
____________________________________________

.7.4

החומר ממנו עשוי המארז :
______________________________________________________________________
__________________ ____________________ ______________

.8.4

.9.4

צבע המארז:
______________________________________________________________________
______________________ ____________________ __________
האם קיימים לוגו או תבליטים נוספים על גבי המארז למעט לוגו מכבי
בדרישות זיווד)

(כפי שמוגדר בסעיף .5.1.4

______________________________________________________________________
________________ ____________________ ________________
 .01.4הערות לענין יציבות ,בטיחות ועמידות פיזית :
______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
_____________________________________________________________
 .11.4המארז עומד בדרישות הגנה מפני אש על פי:
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______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
 .21.4הערות לעניין הגנה על פרטיות המידע המוצג והמודפס :
______________________________________________________________________
______________ ____________________ ____________________________________
________________ ______________________________________________________
____________________________________
 .31.4הערות לענין נוחות תחזוקה (כולל אבטחה והסתרת רכיבים) :
______________________________________________________________________
___________________________ ____________________ _______________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________ ______________
________________ _________
 .41.4הערות לענין שמירת עודפי נייר (גריסת נייר/חללים לזריקת פלט) :
_____________________________________________ __________ _______________
__________________________________ __________ __________________________
________________________ __________ ____________
 .51.4הערות לענין פתחים אקוסטיים :
______________________________________ __________ ______________________
_____________________________ __________ _______________
 .61.4פרט כמות וסוג כבלי מתח/רשת היוצאים מהמארז :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ ______________________________ __
___________________________________
 .71.4מסך:
.1.71.4

יצרן (יש לפרט לפי סעיף  4.2נספח א')
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.2.71.4

גודל ('' 17לפחות)
________________________ __________ ____________________________
______________________________________________________________

.3.71.4

רזולוציה ( 600X800לפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.71.4

הסתרת כפתורי מסך ממקבל השירות
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________
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.5.71.4

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ____

 .81.4מקלדת (אופציונלי):
.1.81.4

סוג
______________________________________________________________
______________________ ____________________ __________________

.2.81.4

יצרן
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.3.81.4

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
______________ ___________________ ___________________________

.4.81.4

אפשרות הגדרת מקשים ____________(יש/אין).

.5.81.4

אפשרות בטול מקשים ____________(יש/אין).

 .91.4עכבר (אופציונלי):
.1.91.4

סוג
______________________________________________________________
_________________________ ____________________ _______________

.2.91.4

יצרן
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________

.3.91.4

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.4.91.4

אפשרות ביטול כפתורים _____________(יש/אין).

 .02.4קורא כרטיס מגנטי:
.1.02.4

יצרן
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.2.02.4

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
_____________________ _______________________________________

 .12.4מחשב:
.1.12.4

שם יצרן
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______________________________________________________________
___________________ _________________________________________.
.2.12.4

מעבד לפחות intel dual core
ֹ______________________________________________________________
____________________________ ____________________ ____________

.3.12.4

זכרון ( 2 GB RAMלפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.12.4

דיסק קשיח (  G160 SATAלפחות)
______________________________________________________________
_____________________ ____________________ ___________________

.5.12.4

כונן DVD
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.6.12.4

כרטיס מסך
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.7.12.4

יציאות  6 – USBלפחות.
______________________________________________________________
____________________________________________________________

.8.12.4

כרטיס רשת (מתאים לקצב )100Mbps
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ____

.9.12.4

כרטיס קול
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.01.12.4

רכיב VPRO
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.11.12.4

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למחשב המוצע

_____ -

שנים.
.21.12.4

מערכת הפעלה VISTA/WINDOWS 7
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ______

.31.12.4

דפדפן מסוג אקספלורר  7לפחות עם תמיכה בעברית ,רוסית  ,ערבית וצרפתית
______________________________________________________________
____________________________ ________________________________
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 .22.4מדפסת:
.1.22.4

שם יצרן
(יש לפרט לי סעיפים  4.3או  4.4נספח א' לפי סוג העמדה)
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ ___________________

.2.22.4

יכולת בליעת נייר
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.3.22.4

גודל הנייר
______________________________________________________________
___________________________________ ____________________ _____

.4.22.4

מהירות ההדפסה (דפים לדקה)
______________________ __________ _____________________________
_____________________ ________________________________________

.5.22.4

איכות ההדפסה ()DPI
______________________________________________________________
________________________ __________________ __________________

.6.22.4

רוחב ההדפסה (מ"מ)
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.7.22.4

קיבולת נייר מכסימלית למדפסת ___________ :דף.

.8.22.4

הערות לאופן יציאת הנייר
______________________________________________________________
_____________________________ ____________________ _____________
________________________ __________ _________________________

.9.22.4

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למדפסת המוצעת __ שנים.

 .32.4ציוד מולטימדיה בעמדה:
.1.32.4

רמקולים נסתרים
______________________________________________________________
________________ ____________________ __________________________
________________ __________ __________________________________

.2.32.4

אופציה עתידית למקרופון
________________________________ ________ ______________________
______________________ __________ ______________________________
_______________________ __________ _________________

 .42.4מקלדת ברייל נומרית:
.1.42.4

יש לפרט :יצרן ,גודל ואופן התקנת העמדה
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______________________________________________________________
___________________________________ ___________________ _____
.2.42.4

הערות לענין כבל מתח

 .52.4אחר:
.1.52.4

הערות לענין כבל רשת
______________________________________________________________
___________________________________ ___________________ _____

.2.52.4

הערות לענין כבל מתח
______________________________________________________________
_______________ ___________________ _________________________

שירותי תחזוקה לעמדה
על המציע לפרט שירותי תחזוקה מונעת ו/או שירותים מיוחדים הנדרשים לעמדה לפי הוראות יצרן:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________.
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מענה טכני לעמדת תור לי – הצעה ראשונה
 .5מארז העמדה
.1.5

רצ"ב תצלום/שרטוט/הדמיה (מחק את המיותר) להמחשה של תצורת העמדה .
יש לציין מידות מדויקות של העמדה ומיקום רכיביה.

.2.5

שם יצרן המארז:
______________________________________________________________________
______________________________ __________________ ____

.3.5

מידות  :גובה  ________ -ס"מ .רוחב  ________ -ס"מ .עומק ________ -ס"מ.

.4.5

מידות הבסיס :רוחב בס"מ  , ______ :עומק בס"מ ._____ :משקל ב-ק"ג .___ :

.5.5

פרט את יכולת העיצוב הפתוחה בפני מכבי להתאמתה לעיצוב הנדרש ע"י מכבי (כ"כ התייחסות לכל
עניין העיצוב כפי שנדרש במפרט בסעיף :)5
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________

.6.5

פרט את השטח הכולל הנדרש להצבת העמדה  ,תחזוקתה והשימוש בה :
______________________________________________________________________
_________________________ ________________________________________ _____
____________________________________________

.7.5

החומר ממנו עשוי המארז :
______________________________________________________________________
__________________ ____________________ ______________

.8.5

.9.5

צבע המארז:
______________________________________________________________________
______________________ ____________________ __________
האם קיימים לוגו או תבליטים נוספים על גבי המארז למעט לוגו מכבי
בדרישות זיווד)

(כפי שמוגדר בסעיף .5.1.4

______________________________________________________________________
________________ ____________________ ________________
 .01.5הערות לענין יציבות ,בטיחות ועמידות פיזית :
______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
_____________________________________________________________
 .11.5המארז עומד בדרישות הגנה מפני אש על פי:
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______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
 .21.5הערות לעניין הגנה על פרטיות המידע המוצג והמודפס :
______________________________________________________________________
______________ ____________________ ____________________________________
________________ ______________________________________________________
____________________________________
 .31.5הערות לענין נוחות תחזוקה (כולל אבטחה והסתרת רכיבים) :
______________________________________________________________________
___________________________ ____________________ _______________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________ ______________
________________ _________
 .41.5הערות לענין שמירת עודפי נייר (גריסת נייר/חללים לזריקת פלט) :
_____________________________________________ __________ _______________
__________________________________ __________ __________________________
________________________ __________ ____________
 .51.5הערות לענין פתחים אקוסטיים :
______________________________________ __________ ______________________
_____________________________ __________ _______________
 .61.5פרט כמות וסוג כבלי מתח/רשת היוצאים מהמארז :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ ______________________________ __
___________________________________
 .71.5מסך:
.1.71.5

יצרן (יש לפרט לפי סעיף  4.2נספח א')
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.2.71.5

גודל ('' 17לפחות)
________________________ __________ ____________________________
______________________________________________________________

.3.71.5

רזולוציה ( 600X800לפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.71.5

הסתרת כפתורי מסך ממקבל השירות
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________
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.5.71.5

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ____

 .81.5מקלדת (אופציונלי):
.1.81.5

סוג
______________________________________________________________
______________________ ____________________ __________________

.2.81.5

יצרן
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.3.81.5

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
______________ ___________________ ___________________________

.4.81.5

אפשרות הגדרת מקשים ____________(יש/אין).

.5.81.5

אפשרות בטול מקשים ____________(יש/אין).

 .91.5עכבר (אופציונלי):
.1.91.5

סוג
______________________________________________________________
_________________________ ____________________ _______________

.2.91.5

יצרן
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________

.3.91.5

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.4.91.5

אפשרות ביטול כפתורים _____________(יש/אין).

 .02.5קורא כרטיס מגנטי:
.1.02.5

יצרן
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.2.02.5

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
_____________________ _______________________________________

 .12.5מחשב:
.1.12.5

שם יצרן

68

______________________________________________________________
___________________ _________________________________________.
.2.12.5

מעבד לפחות intel dual core
ֹ______________________________________________________________
____________________________ ____________________ ____________

.3.12.5

זכרון ( 2 GB RAMלפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.12.5

דיסק קשיח (  G160 SATAלפחות)
______________________________________________________________
_____________________ ____________________ ___________________

.5.12.5

כונן DVD
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.6.12.5

כרטיס מסך
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.7.12.5

יציאות  6 – USBלפחות.
______________________________________________________________
____________________________________________________________

.8.12.5

כרטיס רשת (מתאים לקצב )100Mbps
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ____

.9.12.5

כרטיס קול
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.01.12.5

רכיב VPRO
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.11.12.5

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למחשב המוצע

_____ -

שנים.
.21.12.5

מערכת הפעלה VISTA/WINDOWS 7
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ______

.31.12.5

דפדפן מסוג אקספלורר  7לפחות עם תמיכה בעברית ,רוסית  ,ערבית וצרפתית
______________________________________________________________
____________________________ ________________________________
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 .22.5מדפסת:
.1.22.5

שם יצרן
(יש לפרט לי סעיפים  4.3או  4.4נספח א' לפי סוג העמדה)
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ ___________________

.2.22.5

יכולת בליעת נייר
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.3.22.5

גודל הנייר
______________________________________________________________
___________________________________ ____________________ _____

.4.22.5

מהירות ההדפסה (דפים לדקה)
______________________ __________ _____________________________
_____________________ ________________________________________

.5.22.5

איכות ההדפסה ()DPI
______________________________________________________________
________________________ __________________ __________________

.6.22.5

רוחב ההדפסה (מ"מ)
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.7.22.5

קיבולת נייר מכסימלית למדפסת ___________ :דף.

.8.22.5

הערות לאופן יציאת הנייר
______________________________________________________________
_____________________________ ____________________ _____________
________________________ __________ _________________________

.9.22.5

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למדפסת המוצעת __ שנים.

 .32.5ציוד מולטימדיה בעמדה:
.1.32.5

רמקולים נסתרים
______________________________________________________________
________________ ____________________ __________________________
________________ __________ __________________________________

.2.32.5

אופציה עתידית למקרופון
________________________________ ________ ______________________
______________________ __________ ______________________________
_______________________ __________ _________________

 .42.5אחר:
.1.42.5

הערות לענין כבל רשת
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______________________________________________________________
___________________________________ ___________________ _____
.2.42.5

הערות לענין כבל מתח
______________________________________________________________
_______________ ___________________ _________________________

שירותי תחזוקה לעמדה
על המציע לפרט שירותי תחזוקה מונעת ו/או שירותים מיוחדים הנדרשים לעמדה לפי הוראות יצרן:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________.
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מענה טכני לעמדת תור לי – הצעה שנייה
 .6מארז העמדה
.1.6

רצ"ב תצלום/שרטוט/הדמיה (מחק את המיותר) להמחשה של תצורת העמדה .
יש לציין מידות מדויקות של העמדה ומיקום רכיביה.

.2.6

שם יצרן המארז:
______________________________________________________________________
______________________________ __________________ ____

.3.6

מידות  :גובה  ________ -ס"מ .רוחב  ________ -ס"מ .עומק ________ -ס"מ.

.4.6

מידות הבסיס :רוחב בס"מ  , ______ :עומק בס"מ ._____ :משקל ב-ק"ג .___ :

.5.6

פרט את יכולת העיצוב הפתוחה בפני מכבי להתאמתה לעיצוב הנדרש ע"י מכבי (כ"כ התייחסות לכל
עניין העיצוב כפי שנדרש במפרט בסעיף :)5
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________

.6.6

פרט את השטח הכולל הנדרש להצבת העמדה  ,תחזוקתה והשימוש בה :
______________________________________________________________________
_________________________ ________________________________________ _____
____________________________________________

.7.6

החומר ממנו עשוי המארז :
______________________________________________________________________
__________________ ____________________ ______________

.8.6

.9.6

צבע המארז:
______________________________________________________________________
______________________ ____________________ __________
האם קיימים לוגו או תבליטים נוספים על גבי המארז למעט לוגו מכבי
בדרישות זיווד)

(כפי שמוגדר בסעיף .5.1.4

______________________________________________________________________
________________ ____________________ ________________
 .01.6הערות לענין יציבות ,בטיחות ועמידות פיזית :
______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
_____________________________________________________________
 .11.6המארז עומד בדרישות הגנה מפני אש על פי:
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______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
 .21.6הערות לעניין הגנה על פרטיות המידע המוצג והמודפס :
______________________________________________________________________
______________ ____________________ ____________________________________
________________ ______________________________________________________
____________________________________
 .31.6הערות לענין נוחות תחזוקה (כולל אבטחה והסתרת רכיבים) :
______________________________________________________________________
___________________________ ____________________ _______________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________ ______________
________________ _________
 .41.6הערות לענין שמירת עודפי נייר (גריסת נייר/חללים לזריקת פלט) :
_____________________________________________ __________ _______________
__________________________________ __________ __________________________
________________________ __________ ____________
 .51.6הערות לענין פתחים אקוסטיים :
______________________________________ __________ ______________________
_____________________________ __________ _______________
 .61.6פרט כמות וסוג כבלי מתח/רשת היוצאים מהמארז :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ ______________________________ __
___________________________________
 .71.6מסך:
.1.71.6

יצרן (יש לפרט לפי סעיף  4.2נספח א')
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.2.71.6

גודל ('' 17לפחות)
________________________ __________ ____________________________
______________________________________________________________

.3.71.6

רזולוציה ( 600X800לפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.71.6

הסתרת כפתורי מסך ממקבל השירות
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________
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.5.71.6

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ____

 .81.6מקלדת (אופציונלי):
.1.81.6

סוג
______________________________________________________________
______________________ ____________________ __________________

.2.81.6

יצרן
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.3.81.6

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
______________ ___________________ ___________________________

.4.81.6

אפשרות הגדרת מקשים ____________(יש/אין).

.5.81.6

אפשרות בטול מקשים ____________(יש/אין).

 .91.6עכבר (אופציונלי):
.1.91.6

סוג
______________________________________________________________
_________________________ ____________________ _______________

.2.91.6

יצרן
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________

.3.91.6

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.4.91.6

אפשרות ביטול כפתורים _____________(יש/אין).

 .02.6קורא כרטיס מגנטי:
.1.02.6

יצרן
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.2.02.6

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
_____________________ _______________________________________

 .12.6מחשב:
.1.12.6

שם יצרן
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______________________________________________________________
___________________ _________________________________________.
.2.12.6

מעבד לפחות intel dual core
ֹ______________________________________________________________
____________________________ ____________________ ____________

.3.12.6

זכרון ( 2 GB RAMלפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.12.6

דיסק קשיח (  G160 SATAלפחות)
______________________________________________________________
_____________________ ____________________ ___________________

.5.12.6

כונן DVD
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.6.12.6

כרטיס מסך
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.7.12.6

יציאות  6 – USBלפחות.
______________________________________________________________
____________________________________________________________

.8.12.6

כרטיס רשת (מתאים לקצב )100Mbps
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ____

.9.12.6

כרטיס קול
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.01.12.6

רכיב VPRO
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.11.12.6

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למחשב המוצע

_____ -

שנים.
.21.12.6

מערכת הפעלה VISTA/WINDOWS 7
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ______

.31.12.6

דפדפן מסוג אקספלורר  7לפחות עם תמיכה בעברית ,רוסית  ,ערבית וצרפתית
______________________________________________________________
____________________________ ________________________________
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 .22.6מדפסת:
.1.22.6

שם יצרן
(יש לפרט לי סעיפים  4.3או  4.4נספח א' לפי סוג העמדה)
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ ___________________

.2.22.6

יכולת בליעת נייר
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.3.22.6

גודל הנייר
______________________________________________________________
___________________________________ ____________________ _____

.4.22.6

מהירות ההדפסה (דפים לדקה)
______________________ __________ _____________________________
_____________________ ________________________________________

.5.22.6

איכות ההדפסה ()DPI
______________________________________________________________
________________________ __________________ __________________

.6.22.6

רוחב ההדפסה (מ"מ)
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.7.22.6

קיבולת נייר מכסימלית למדפסת ___________ :דף.

.8.22.6

הערות לאופן יציאת הנייר
______________________________________________________________
_____________________________ ____________________ _____________
________________________ __________ _________________________

.9.22.6

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למדפסת המוצעת __ שנים.

 .32.6ציוד מולטימדיה בעמדה:
.1.32.6

רמקולים נסתרים
______________________________________________________________
________________ ____________________ __________________________
________________ __________ __________________________________

.2.32.6

אופציה עתידית למקרופון
________________________________ ________ ______________________
______________________ __________ ______________________________
_______________________ __________ _________________

 .42.6אחר:
.1.42.6

הערות לענין כבל רשת
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______________________________________________________________
___________________________________ ___________________ _____
.2.42.6

הערות לענין כבל מתח
______________________________________________________________
_______________ ___________________ _________________________

שירותי תחזוקה לעמדה
על המציע לפרט שירותי תחזוקה מונעת ו/או שירותים מיוחדים הנדרשים לעמדה לפי הוראות יצרן:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________.

77

מענה טכני לעמדת פיזיותרפיה – הצעה ראשונה
 .7מארז העמדה
.1.7

רצ"ב תצלום/שרטוט/הדמיה (מחק את המיותר) להמחשה של תצורת העמדה .
יש לציין מידות מדויקות של העמדה ומיקום רכיביה.

.2.7

שם יצרן המארז:
______________________________________________________________________
______________________________ __________________ ____

.3.7

מידות  :גובה  ________ -ס"מ .רוחב  ________ -ס"מ .עומק ________ -ס"מ.

.4.7

מידות הבסיס :רוחב בס"מ  , ______ :עומק בס"מ ._____ :משקל ב-ק"ג .___ :

.5.7

פרט את יכולת העיצוב הפתוחה בפני מכבי להתאמתה לעיצוב הנדרש ע"י מכבי (כ"כ התייחסות לכל
עניין העיצוב כפי שנדרש במפרט בסעיף :)5
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________

.6.7

פרט את השטח הכולל הנדרש להצבת העמדה  ,תחזוקתה והשימוש בה :
______________________________________________________________________
_________________________ ________________________________________ _____
____________________________________________

.7.7

החומר ממנו עשוי המארז :
______________________________________________________________________
__________________ ____________________ ______________

.8.7

.9.7

צבע המארז:
______________________________________________________________________
______________________ ____________________ __________
האם קיימים לוגו או תבליטים נוספים על גבי המארז למעט לוגו מכבי
בדרישות זיווד)

(כפי שמוגדר בסעיף .5.1.4

______________________________________________________________________
________________ ____________________ ________________
 .01.7הערות לענין יציבות ,בטיחות ועמידות פיזית :
______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
_____________________________________________________________
 .11.7המארז עומד בדרישות הגנה מפני אש על פי:
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______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
 .21.7הערות לעניין הגנה על פרטיות המידע המוצג והמודפס :
______________________________________________________________________
______________ ____________________ ____________________________________
________________ ______________________________________________________
____________________________________
 .31.7הערות לענין נוחות תחזוקה (כולל אבטחה והסתרת רכיבים) :
______________________________________________________________________
___________________________ ____________________ _______________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________ ______________
________________ _________
 .41.7הערות לענין שמירת עודפי נייר (גריסת נייר/חללים לזריקת פלט) :
_____________________________________________ __________ _______________
__________________________________ __________ __________________________
________________________ __________ ____________
 .51.7הערות לענין פתחים אקוסטיים :
______________________________________ __________ ______________________
_____________________________ __________ _______________
 .61.7פרט כמות וסוג כבלי מתח/רשת היוצאים מהמארז :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ ______________________________ __
___________________________________
 .71.7מסך:
.1.71.7

יצרן (יש לפרט לפי סעיף  4.2נספח א')
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.2.71.7

גודל ('' 17לפחות)
________________________ __________ ____________________________
______________________________________________________________

.3.71.7

רזולוציה ( 600X800לפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.71.7

הסתרת כפתורי מסך ממקבל השירות
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________
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.5.71.7

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ____

 .81.7מקלדת (אופציונלי):
.1.81.7

סוג
______________________________________________________________
______________________ ____________________ __________________

.2.81.7

יצרן
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.3.81.7

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
______________ ___________________ ___________________________

.4.81.7

אפשרות הגדרת מקשים ____________(יש/אין).

.5.81.7

אפשרות בטול מקשים ____________(יש/אין).

 .91.7עכבר (אופציונלי):
.1.91.7

סוג
______________________________________________________________
_________________________ ____________________ _______________

.2.91.7

יצרן
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________

.3.91.7

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.4.91.7

אפשרות ביטול כפתורים _____________(יש/אין).

 .02.7קורא כרטיס מגנטי:
.1.02.7

יצרן
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.2.02.7

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
_____________________ _______________________________________

 .12.7מחשב:
.1.12.7

שם יצרן
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______________________________________________________________
___________________ _________________________________________.
.2.12.7

מעבד לפחות intel dual core
ֹ______________________________________________________________
____________________________ ____________________ ____________

.3.12.7

זכרון ( 2 GB RAMלפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.12.7

דיסק קשיח (  G160 SATAלפחות)
______________________________________________________________
_____________________ ____________________ ___________________

.5.12.7

כונן DVD
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.6.12.7

כרטיס מסך
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.7.12.7

יציאות  6 – USBלפחות.
______________________________________________________________
____________________________________________________________

.8.12.7

כרטיס רשת (מתאים לקצב )100Mbps
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ____

.9.12.7

כרטיס קול
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.01.12.7

רכיב VPRO
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.11.12.7

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למחשב המוצע

_____ -

שנים.
.21.12.7

מערכת הפעלה VISTA/WINDOWS 7
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ______

.31.12.7

דפדפן מסוג אקספלורר  7לפחות עם תמיכה בעברית ,רוסית  ,ערבית וצרפתית
______________________________________________________________
____________________________ ________________________________
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 .22.7מדפסת:
.1.22.7

שם יצרן
(יש לפרט לי סעיפים  4.3או  4.4נספח א' לפי סוג העמדה)
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ ___________________

.2.22.7

יכולת בליעת נייר
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.3.22.7

גודל הנייר
______________________________________________________________
___________________________________ ____________________ _____

.4.22.7

מהירות ההדפסה (דפים לדקה)
______________________ __________ _____________________________
_____________________ ________________________________________

.5.22.7

איכות ההדפסה ()DPI
______________________________________________________________
________________________ __________________ __________________

.6.22.7

רוחב ההדפסה (מ"מ)
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.7.22.7

קיבולת נייר מכסימלית למדפסת ___________ :דף.

.8.22.7

הערות לאופן יציאת הנייר
______________________________________________________________
_____________________________ ____________________ _____________
________________________ __________ _________________________

.9.22.7

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למדפסת המוצעת __ שנים.

 .32.7ציוד מולטימדיה בעמדה:
.1.32.7

רמקולים נסתרים
______________________________________________________________
________________ ____________________ __________________________
________________ __________ __________________________________

.2.32.7

אופציה עתידית למקרופון
________________________________ ________ ______________________
______________________ __________ ______________________________
_______________________ __________ _________________

 .42.7אחר:
.1.42.7

הערות לענין כבל רשת
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______________________________________________________________
___________________________________ ___________________ _____
.2.42.7

הערות לענין כבל מתח
______________________________________________________________
_______________ ___________________ _________________________

שירותי תחזוקה לעמדה
על המציע לפרט שירותי תחזוקה מונעת ו/או שירותים מיוחדים הנדרשים לעמדה לפי הוראות יצרן:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________.
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מענה טכני לעמדת פיזיותרפיה – הצעה שנייה
 .8מארז העמדה
.1.8

רצ"ב תצלום/שרטוט/הדמיה (מחק את המיותר) להמחשה של תצורת העמדה .
יש לציין מידות מדויקות של העמדה ומיקום רכיביה.

.2.8

שם יצרן המארז:
______________________________________________________________________
______________________________ __________________ ____

.3.8

מידות  :גובה  ________ -ס"מ .רוחב  ________ -ס"מ .עומק ________ -ס"מ.

.4.8

מידות הבסיס :רוחב בס"מ  , ______ :עומק בס"מ ._____ :משקל ב-ק"ג .___ :

.5.8

פרט את יכולת העיצוב הפתוחה בפני מכבי להתאמתה לעיצוב הנדרש ע"י מכבי (כ"כ התייחסות לכל
עניין העיצוב כפי שנדרש במפרט בסעיף :)5
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________

.6.8

פרט את השטח הכולל הנדרש להצבת העמדה  ,תחזוקתה והשימוש בה :
______________________________________________________________________
_________________________ ________________________________________ _____
____________________________________________

.7.8

החומר ממנו עשוי המארז :
______________________________________________________________________
__________________ ____________________ ______________

.8.8

.9.8

צבע המארז:
______________________________________________________________________
______________________ ____________________ __________
האם קיימים לוגו או תבליטים נוספים על גבי המארז למעט לוגו מכבי
בדרישות זיווד)

(כפי שמוגדר בסעיף .5.1.4

______________________________________________________________________
________________ ____________________ ________________
 .01.8הערות לענין יציבות ,בטיחות ועמידות פיזית :
______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
_____________________________________________________________
 .11.8המארז עומד בדרישות הגנה מפני אש על פי:
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______________________________________________________________________
____________________ ____________________ ____________
 .21.8הערות לעניין הגנה על פרטיות המידע המוצג והמודפס :
______________________________________________________________________
______________ ____________________ ____________________________________
________________ ______________________________________________________
____________________________________
 .31.8הערות לענין נוחות תחזוקה (כולל אבטחה והסתרת רכיבים) :
______________________________________________________________________
___________________________ ____________________ _______________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________ ______________
________________ _________
 .41.8הערות לענין שמירת עודפי נייר (גריסת נייר/חללים לזריקת פלט) :
_____________________________________________ __________ _______________
__________________________________ __________ __________________________
________________________ __________ ____________
 .51.8הערות לענין פתחים אקוסטיים :
______________________________________ __________ ______________________
_____________________________ __________ _______________
 .61.8פרט כמות וסוג כבלי מתח/רשת היוצאים מהמארז :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________ ______________________________ __
___________________________________
 .71.8מסך:
.1.71.8

יצרן (יש לפרט לפי סעיף  4.2נספח א')
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.2.71.8

גודל ('' 17לפחות)
________________________ __________ ____________________________
______________________________________________________________

.3.71.8

רזולוציה ( 600X800לפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.71.8

הסתרת כפתורי מסך ממקבל השירות
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________
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.5.71.8

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ____

 .81.8מקלדת (אופציונלי):
.1.81.8

סוג
______________________________________________________________
______________________ ____________________ __________________

.2.81.8

יצרן
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.3.81.8

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
______________ ___________________ ___________________________

.4.81.8

אפשרות הגדרת מקשים ____________(יש/אין).

.5.81.8

אפשרות בטול מקשים ____________(יש/אין).

 .91.8עכבר (אופציונלי):
.1.91.8

סוג
______________________________________________________________
_________________________ ____________________ _______________

.2.91.8

יצרן
______________________________________________________________
_______________ ____________________ _________________________

.3.91.8

הערות לענין אנטיונדליזם
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.4.91.8

אפשרות ביטול כפתורים _____________(יש/אין).

 .02.8קורא כרטיס מגנטי:
.1.02.8

יצרן
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.2.02.8

מאפיינים נוספים
______________________________________________________________
_____________________ _______________________________________

 .12.8מחשב:
.1.12.8

שם יצרן
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______________________________________________________________
___________________ _________________________________________.
.2.12.8

מעבד לפחות intel dual core
ֹ______________________________________________________________
____________________________ ____________________ ____________

.3.12.8

זכרון ( 2 GB RAMלפחות)
______________________________________________________________
________________________________ ____________________ ________

.4.12.8

דיסק קשיח (  G160 SATAלפחות)
______________________________________________________________
_____________________ ____________________ ___________________

.5.12.8

כונן DVD
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.6.12.8

כרטיס מסך
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ _________________

.7.12.8

יציאות  6 – USBלפחות.
______________________________________________________________
____________________________________________________________

.8.12.8

כרטיס רשת (מתאים לקצב )100Mbps
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ____

.9.12.8

כרטיס קול
______________________________________________________________
_________________________________ ____________________ _______

.01.12.8

רכיב VPRO
______________________________________________________________
____________________________________ ____________________ ______

.11.12.8

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למחשב המוצע

_____ -

שנים.
.21.12.8

מערכת הפעלה VISTA/WINDOWS 7
______________________________________________________________
__________________________________ ____________________ ______

.31.12.8

דפדפן מסוג אקספלורר  7לפחות עם תמיכה בעברית ,רוסית  ,ערבית וצרפתית
______________________________________________________________
____________________________ ________________________________
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 .22.8מדפסת:
.1.22.8

שם יצרן
(יש לפרט לי סעיפים  4.3או  4.4נספח א' לפי סוג העמדה)
______________________________________________________________
_______________________ ____________________ ___________________

.2.22.8

יכולת בליעת נייר
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.3.22.8

גודל הנייר
______________________________________________________________
___________________________________ ____________________ _____

.4.22.8

מהירות ההדפסה (דפים לדקה)
______________________ __________ _____________________________
_____________________ ________________________________________

.5.22.8

איכות ההדפסה ()DPI
______________________________________________________________
________________________ __________________ __________________

.6.22.8

רוחב ההדפסה (מ"מ)
______________________________________________________________
__________________________ ____________________ ______________

.7.22.8

קיבולת נייר מכסימלית למדפסת ___________ :דף.

.8.22.8

הערות לאופן יציאת הנייר
______________________________________________________________
_____________________________ ____________________ _____________
________________________ __________ _________________________

.9.22.8

משך התקופה המכסימלית שהיצרן מתחייב לספק חלפים למדפסת המוצעת __ שנים.

 .32.8ציוד מולטימדיה בעמדה:
.1.32.8

רמקולים נסתרים
______________________________________________________________
________________ ____________________ __________________________
________________ __________ __________________________________

.2.32.8

אופציה עתידית למקרופון
________________________________ ________ ______________________
______________________ __________ ______________________________
_______________________ __________ _________________

 .42.8אחר:
.1.42.8

הערות לענין כבל רשת
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______________________________________________________________
___________________________________ ___________________ _____
.2.42.8

הערות לענין כבל מתח
______________________________________________________________
_______________ ___________________ _________________________

שירותי תחזוקה לעמדה
על המציע לפרט שירותי תחזוקה מונעת ו/או שירותים מיוחדים הנדרשים לעמדה לפי הוראות יצרן:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________.
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נספח ד'

טופס פרטי המציע


.1

המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן ,ולחתום בסוף הטופס.
המציע רשאי לצרף כל חומר משלים.
פרטי המציע
שם

מס' עוסק מורשה

מעמד משפטי (צורת התאגדות):

פועל  /ת משנת:

כתובת משרדי ההנהלה:

מייצג את יצרן הציוד משנת:

טלפונים:

דואר אלקטרוני:

הרכב הבעלות בתאגיד:

.1
.2

תיאור כללי של המציע

.3

תיאור כללי של קבלן המשנה (אם קיים)
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כוח אדם

.4

א .מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
ב .מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע :
ג .שמות אנשי השירות הטכני ,המועסקים ע"י המציע ,והעוסקים בתחזוקת עמדת השרות:

.5

______________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

ניסיון קודם ולקוחות של המציע ושל קבלן המשנה (אם קיים) *
מספר שנות ניסיון של המציע  /קבלן המשנה במכירה ובמתן שירותי אחזקה לעמדה המוצעת :
מספר עמדות המוצעות במכרז ,שנמכרו ע"י המציע בשנתיים האחרונות:
מספר כולל של עמדות כנ"ל ,שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחרונות :
שמות הרוכשים המפורטים להלן:



___________________________ .1

____________________________ .2

___________________________ .3

____________________________ .4

__________________________ .5

____________________________ .6

על המציע לפרט ניסיון שלו וניסיון קבלן המשנה
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להלן פירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו/להם אנו מספקים עמדות שירות בשנים:
 2005-2009באופן סדיר ,של המציע ושל קבלן המשנה *

.6

שם הלקוח:
שם האיש הקשר:
תפקידו:
טלפון:
תיאור השירות שניתן:
תקופת מתן השירות:

שם הלקוח:
שם האיש הקשר:
תפקידו:
טלפון:
תיאור השירות שניתן:
תקופת מתן השירות:

שם הלקוח:
שם האיש הקשר:
תפקידו:
טלפון:
תיאור השירות שניתן:
תקופת מתן השירות:


על המציע לפרט שמות לקוחות גדולים ביותר להם סיפק בשנים
לקוחות של קבלן המשנה

 2005-2009עמדות שירות ושמות

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.
חתימת המציע  ____________________:חותמת ________________________ :

תאריך______________________ :
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כתב ערבות

נספח ה'

לכבוד
מכבי שירותי בריאות
רחוב המרד 27
תל אביב
הנדון :כתב ערבות מספר __________
לבקשת _________________________ (להלן" :המבקש") _______________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך .₪ 50,000
אשר תדרשו מאת המבקש ,בקשר עם מכרז מס'  135 /2010לרכישה ותחזוקה של עמדות ממוחשבות לשירות
עצמי.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך עשרה ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק
את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך  16.1.2011ועד בכלל.
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

93

נספח ו'

ת צ ה י ר
אני הח"מ ____________________ _ ,ת.ז ,___________ ______ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

לאמור את

תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___________________ (להלן" :החברה") למכרז 135 /2010
לאספקת____________ .
הנני משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.
 .1החברה מסוגלת לספק למכבי העמדות והשרות בעצמה ו/או על ידי קבלני משנה.

 .2לחברה או לקבלן המשנה ניסיון של שנתיים לפחות באספקת עמדות שרות .
 .3לחברה או לקבלן המשנה ניסיון של שנתיים לפחות באספקת שרות לעמדות שרות או חומרת מחשוב
בפריסה ארצית בלפחות  100אתרים.
 .4מצהיר כי זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.
______________________
חתימה

אישור
אני הח"מ ,עורך דין _ ____________ ____ ,מרחוב _____________________ ,מאשר בזה  ,כי ביום
__________ הופיע בפני מר _______________ ,שז יהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר ____________,
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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נספח ז'
פריסת עמדות שירות לפי סניפים
סוג עמדה
ספירה של
סוג עמדה
מחוז
דרום

דרום סה"כ
ירושלים
ושפלה

סניף

מכבי לי

פיזיותרפיה

תור לי

סכום כולל

מרכז רפואי נגב-מר"ן
מרפאה  -נחל עשן
מרפאה רחובות הולנדית
מרפאת אתרי המקרא
סניף אופקים
סניף אשדוד רובע ג'
סניף אשדוד רובע ד'
סניף אשדוד רובע ו'
סניף אשדוד רובע ז' (רשב"י)
סניף אשדוד רובע יא'
סניף אשקלון
סניף באר-שבע נוה זאב
סניף באר-שבע רמות
סניף באר-שבע שכונה ט'
סניף באר-שבע שכונה יא'
סניף גדרה
סניף גן יבנה
סניף גני טל בני עי"ש
סניף דימונה
סניף יבנה
סניף ירוחם
סניף כסייפה
סניף להבים
סניף לקיה
סניף מזכרת בתיה
סניף מיתר
סניף מצפה רמון
סניף נתיבות
סניף עומר
סניף ערד
סניף קרית-גת
סניף קרית-מלאכי
סניף רהט
סניף רחובות
סניף רחובות מזרח
סניף שדרות

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

3

1

9
1
1
1
2
4
4
4
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
4
5
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
4
1
1
4
1
2

38

17

22

77

בית חולים  -אסף הרופא
מרפאה  -מזרח ירושלים (ד"ר זכריה
חירי)
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1
3
3
3

2

3

1
1

2
3

1
1

1

1
1

2

1

2

1

1

1

1

מרפאה  -שועפט
מרפאה  -בת-ים (בית בלב)
מרפאה  -חולון (ד"ר מורג)
מרפאה  -ראשל"צ (מכון דקל)
מרפאה  -ראשל"צ (קו הבריאות
אינרמן)
סניף אזור
סניף אפרת
סניף באר יעקב
סניף בית-שמש (חטיבת הראל)
סניף בית-שמש (צאלים)
סניף בית דגן
סניף ביתר עילית A
סניף ביתר עילית B
סניף בת-ים  -רמת יוסף
סניף בת-ים (כצנלסון)
סניף בת-ים (קדושי קהיר)
סניף גבעת זאב
סניף חולון (אילת)
סניף חולון (מכון פיזיו)
סניף חולון (נאות שושנים)
סניף חולון (קדושי קהיר)
סניף חולון (קרית בן-גוריון)
סניף ירושלים (בית שטראוס  -גאולה)
סניף ירושלים (גילה)
סניף ירושלים (הדסה הקטנה)
סניף ירושלים (מזרח)
סניף ירושלים (פסגת זאב)
סניף ירושלים (רוטר)
סניף ירושלים (רמות)
סניף לוד
סניף לוד ( גני אביב )
סניף מבשרת ציון
סניף מודיעין
סניף מודיעין (תלתן )
סניף מודיעין עילית
סניף מודיעין עילית (הגבעה הדרומית)
סניף מודיעין עילית (קרית ספר)
סניף מכבים  -רעות
סניף מעלה אדומים
סניף נס-ציונה
סניף ראשל"צ  -מגדלי שמש
סניף ראשל"צ  -מרכז המכונים
סניף ראשל"צ (אחוזת ראשונים)
סניף ראשל"צ (גן העיר)
סניף ראשל"צ (פרס נובל)
סניף רמלה

ירושלים
ושפלה סה"כ

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
3
2
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

1
1

1
1
2
1
1

4

1
2
1
1
1
1
1
1

3
1

1
3

1
1
2
1
1

1

47

22

96

4

20

1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
4
3
1
4
3
2
2
1
1
1
1
2
2
9
2
2
1
1
1
5
2
1
1
1
2
1
3
1
1
6
1
2
89

מטה

מטה סה"כ
מרכז

מרכז סה"כ
צפון

אסותא  -אשדוד
אסותא  -באר שבע
אסותא  -חיפה
אסותא  -פתח תיקווה
אסותא  -ראשון לציון
אסותא  -תל אביב ( השלום  -אמפא )
אסותא  -תל אביב ( זבוטינסקי )
אסותא  -תל אביב ( עזריאלי )
אסותא  -תל אביב (רמת החייל )
מטה ראשי מכבי
בית חולים  -איכילוב
בית חולים  -תל השומר
סניף אור יהודה
סניף אילת
סניף אלעד
סניף אלעד מזרח
סניף בני-ברק (אקיבע)
סניף בני-ברק (כהנמן)
סניף גבעת שמואל
סניף גבעתיים
סניף יהוד
סניף קרית-אונו
סניף רמת-גן (אורה)
סניף רמת-גן (מרום נווה)
סניף שוהם
סניף תל-אביב (אזורי חן)
סניף תל-אביב (בלפור)
סניף תל-אביב (הדר יוסף)
סניף תל-אביב (השל"ה)
סניף תל-אביב (יד-אליהו)
סניף תל-אביב (יפו)
סניף תל-אביב (רמת אביב ג')
סניף תל-אביב (שכונת התקווה)
סניף תל אביב( ,מרכז המכונים שלום)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
30

מרפאה  -כפר טוראן
סניף אום אל פחם
סניף בית שאן
סניף דליית אל כרמל
סניף זכרון יעקב
סניף חיפה  -גראנד קניון
סניף חיפה (הדר)
סניף חיפה (צ'קפוסט)
סניף חיפה כרמל
סניף חיפה נוה שאנן
סניף חצור הגלילית
סניף טבריה

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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1
1

1
1
1
3

1
2
2

2

1
2

1

3
1
1

19
1
1
1
1
3
3

1

3
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
11
1
1
2
2
1
2
4
1
1
2
1
4
5
1
2
1
4
1
4
1
2
2
1
9
55
1
2
2
1
2
4
5
1
1
1
1
2

סניף טירת הכרמל
סניף יקנעם עלית
סניף כפר יאסיף  /אבו סנאן
סניף כרמיאל
סניף מגדל העמק
סניף מעלות
סניף נהריה
סניף נצרת-עלית
סניף נשר
סניף עכו
סניף עפולה
סניף צפת
סניף צפת צפון
סניף קרית-אתא
סניף קרית-שמונה
סניף קרית ביאליק
סניף קרית טבעון
סניף קרית ים
סניף קרית מוצקי (בית אילדן)
סניף קרית מוצקין
סניף קרית מוצקין צפון ( גלרון )
סניף רכסים
סניף שפרעם

צפון סה"כ
שרון

בית חולים  -בלינסון
בית חולים  -לניאדו
בית רופאים פרדס חנה
סניף אבן יהודה
סניף אור עקיבא
סניף אורנית
סניף אלפי מנשה
סניף אריאל
סניף הוד-השרון
סניף הרצליה (הנדיב)
סניף הרצליה (השרון)
סניף חדרה
סניף טייבה
סניף טירה
סניף כפר-סבא
סניף כפר יונה
סניף כפר שמריהו
סניף מצפה ספיר
סניף נתניה (דרום)
סניף נתניה (סמילנסקי)
סניף נתניה מזרח
סניף נתניה צפון
סניף פרדס חנה
סניף פתח-תקוה (עמישב)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1

4

1
4

2
1
1
2

1
1
1
1
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

98

3

1
31

12

1
1
1
1

1

1
2

2

1
1

3

2
1
1
7
2
2
3
7
2
2
2
2
1
3
2
1
2
1
2
4
1
1
2
76
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
2
5
1
1
2
1
6
1
1
1
1

סניף פתח-תקוה (שפיגל)
סניף קלנסואה
סניף ראש-העין
סניף רמת-השרון
סניף רעננה
סניף תל-מונד

שרון סה"כ
סכום כולל



2

2
1
1
2
2
1
33

1
1
2
1
15

17

191

105

77

בנוסף יש כ 50-עמדות מסוגים שונים בייצור ובהתקנות.
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3

4
3

7
1
2
7
7
2
65

373

נספח ח'

טופס בדיקות סיום טיפול/תיקון/טיפול מונע לעמדות שירות -קיימות וחדשות
שם הטכנאי

תאריך

שם הסניף

מס' ספק

מס' מכבי

מס' מדפסת

מס' מחשב

דגם מחשב

דגם מדפסת

דגם מסך

דגם קורא כרטיסים

פירוט בדיקות

שם הפריט

סמן V
לביצוע

.1.1

בדוק צירים

.2.1

בדוק מנעולים

.3.1

בדוק נעילה

.4.1

בדוק סט מפתחות

.1.2

בדוק תקינות

.2.2

בדוק את תקינות מתגי כיבוי מדפסת ומחשב

.3.2

חזק כבלים רופפים

.1.3

בדוק כוון המקלדת לגובה אחיד מול כיסוי הנירוסטה
במדף

.2.3

חזק כבלים רופפים

.3.3

בדוק האים קיים גומי העוטף את שולי מדף
הנירוסטה.

.1.4

בדוק כיול קורא הכרטיסים לתצורת מכבי

.2.4

חזק כבלים רופפים

.1.5

בדוק תקינות

.2.5

חזק כבלים רופפים

.1.6

חיזוק וקיבוע פלטת מכסה אחורי למסך

 .1דלתות עמדה

 .2פס שקעים

 .3מקלדת ממוגנת

 .4קורא
הכרטיסים

 .5רמקולים
 .6מסך מגע
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המשך

הערות
טיפול

 .7מדפסת

.2.6

חזק כבלים רופפים

.3.6

התקן  ( DIRVERבמידת הצורך )

.4.6

בדוק כיול מסך

.1.7

שפתיים להובלת נייר

.2.7

הדבק משקולת נייר קדמית

.3.7

התקן חיישן גמר נייר

.4.7

בדוק האים מדף המדפסת מקובע מכוון ומחוזק
לעמדה

.5.7

בדוק הדפסה ואיכותה

.6.7

הדבק מדבקת ברקוד

 .1.8הגדרות BIOS

 .8מחשב

 .9שילוט
ומדבקות

.2.8

הדבקת מדבקת ברקוד

.1.9

הדבק מדבקת העברת כרטיס

.2.9

הדבק מדבקת  LOGOשל מכבי

.3.9

הדבק מדבקת פתח יצירת נייר

.4.9

הדבק מדבקת מתגים

.5.9

הדבק מדבקת ברקוד של העמדה
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