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 מנהלה

 כללי .1

 למכביהמסוגל לספק אחד, עם ספק  להתקשר( מעונינת "מכבי" - כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1
  .("המוצרים והשירותים" –מערכות קיימות וחדשות )להלן  לתחזקומערכות אל פסק 

 .1-א'בנספח  מפורטכמערכות אל פסק  300 -כ ברשות מכבי .1.2

 פרט,במכמפורט  והכמויות המוערכותיעדים אם ל, בהתעות מתאימותמכבי מבקשת לקבל הצ .1.3
בלבד. מכבי אינה מחויבת הערכה כל האומדנים והכמויות הינם . למסמכי המכרז א'נספח 

 או לכמות כלשהי.  ניםלכמות האומד

 רז.המכשל מסמכי  ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר .1.4

האופציה להאריך את תקופת ההסכם . למכבי שמורה שלוש שניםשל לתקופה  הינהההתקשרות  .1.5
 .בתנאים זהיםבשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת 

 הצעה או כל הצעה שהיא. מכביחלק ממכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר,  .1.6
 דעתה הבלעדי. פי שיקול-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

הגופים הנוספים כהגדרתם זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על  מכרז .1.7

  בכך.ירצו אם , בהסכם

 

  הגדרות .2
ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן,  בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק

 תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. ,140/2010פר מס פומבי מכרז – "המכרז"

 מסמך זה על נספחיו. - "מסמכי המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

ט בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, קרן מכבי, מכבידנ – "הגופים הנוספים"

אגודה  –מ, בית בלב בע"מ, מכבי מגן ( בע"מ, מכבי קאר בע"1998, נרקיס ערד שירותי בריאות )בע"מ

שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, מכבי מקיף בע"מ, שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות ואיכות 

 פי שיקול דעתם של הגופים. -הכל על ,חיים בע"מ

 למסמכי המכרז. ב'נספח  - כהגדרתן בהסכםהגדרות נוספות 

 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

 25.1.11 עד ליום 11.1.11החל מיום , את מסמכי המכרז תתף במכרז זכאי לרכושהמעונין להש
לפקודת מכבי שירותי  באמצעות המחאהשלא יוחזר(, ש"ח ) 1,000 של בתמורה לתשלום

, אצל הגב' שרה 14אביב, קומה -, תל27במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד בריאות, 
  .10:00-15:00ה' בין השעות -בימים א' די מכבי,ירך זה על חט, או כל מי שימונה במקומה לצומ
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 בירורים ופניות  .3.2

 נציגת המכרז. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי .3.2.1

ועדת  רכזתמכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, 
 המכרזים.

 דואר אלקטרוני באמצעות, בכתב בלבדוזאת  27.1.11 הפניות תעשנה עד ליום .3.2.2
mahat_s@mac.org.il . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה

 .03 -5143643 בטלפון

 תענינה. לא 3.2.2פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

תשלחנה אר האלקטרוני שאליה כתובת הדועל הפונים לציין במכתב הפנייה את  .3.2.4
 וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון. ,התשובות ממכבי

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

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

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

ידי גב' ל , 140/2010 מספרפומבי מכרז " במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק ר!(הדוא

, 27ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד  רכזת - שרה מחט

  .14תל אביב, קומה 

 ההצעותלהגשת המועד האחרון . 10:00-15:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א'

לא . הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, 12:00בשעה  ,14.2.11-ב', ה יוםהוא 

 !תתקבלנה

חתימתה, והיא לאחר  ,"גכנספח "ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.2
 כלהוא חלק מהם, וביחד עם  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלתוגש ביחד עם 

עפ"י הנדרש במכרז, וזאת להלן, וכמפורט  5, כמפורט בפרק המסמכים שיש לצרף להצעה
 בעותק אחד.

בכריכתם מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.3

  נרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כלש תמקוריה

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

 תימות כנדרש.ואת הח

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

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

 קבלה.

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

 עה על דחיית המועד כאמור תפורסם.נוספת, ובלבד שההוד

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

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

האמור בעצמו, על חשבונו,  עם מכבי בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל

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

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

 תאגיד רשום כחוק בישראל. 4.1.1

 נציגו של היצרן בארץ לאספקת מערכות אל פסק  4.1.2

 ת המוצרים והשירותים.אולא ע"י קבלן משנה/אחר , בעצמולמכבי מסוגל לספק  4.1.3

 מנהל ספרים כדין. 4.1.4

בדו"חות  לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים 2008-2009בשנים  הכנסותיו 4.1.5
 .לפחות לשנה אלש"ח 800 , הןהכספיים השנתיים שלו

  .המוצרים והשירותים באספקת פחות,לשנים  3בישראל של בעל נסיון מוכח  הינו 4.1.6

 . בכל רחבי הארץקה ואספקת מערכות אל פסק יכולת לספק שרותי אחזבעל  4.1.7

בו זמנית,  ,השנים האחרונות סיפק שרותי אחזקה ואספקת מערכות אל פסק 3במהלך  4.1.8
 .חברות נוספות בפריסה ארצית לשתילפחות 

 ., כאשר בכל צוות שני טכנאים לפחותצוותי שרות ניידים 5בעל  4.1.9

 6 בהתאם לאמור בסעיף ,₪ 50,000 ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 4.1.10
 להלן.

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

 

 אחדביעמוד  שלא עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע 4.2
 .הצעתו תפסל –התנאיםמ

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

 

 ציע בגין הגשת ההצעההתחייבויות המ 5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  5.1
מכבי לבקש מהמציעים להאריך  לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

ראשונה: )ובסה"כ, ביחד עם התקופה ה )ששים( יום 60של עד  נוספתאת תוקף הצעותיהם לתקופה 
רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם  )מאה וחמישים יום(, ובמקרה זה יהיה כל מציע 150

 הצעתו. בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב . לבקשה או להודיע למכבי על ביטול

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע  5.2
ימי  2זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכזמחט,  בכתב, לידי הגב' שרה

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

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

לעיל, לא  5.3הקבועה בסעיף  לעיל או על פי הדרך 5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  5.4
 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.
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 הגשה ערבות 6

אלף  עשרים וחמש) ח,ש" 25,000 הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל 6.1
למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלקלים חדשיםש

 . הערבות תציין במפורש כיימים ממועד הדרישה 10, אשר תשולם בתוך ("הערבות"מהותי )להלן: 
 . ניצעהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם ה

 60צדדי את הערבות לתקופה נוספת של עד -נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב 6.2
ותהיה בתוקף לתקופה  לעיל, 5רק פפי -)ששים( יום, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על

 זו. נוספת

 של הערבויות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת 6.3

כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי  ,חלקן או כולן מציע
 למציע שנתנה אחרי לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת

 :מאלה אחד בו התקיים אם, טענותיו את הזדמנות להשמיע

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

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

 ;רזבמכ ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .ג

  מוקדם תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר לאחר .ד

 הזוכה. עם המזמינות ההתקשרות של ליצירת  .ה

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

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות 7

או כל הצעה שהיא. מכבי הזולה ביותר, חלק מההצעה כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה מ 7.1
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

: מפורטים להלןה רכיביםהמידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול האמות  7.2
והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר  ,30%ואיכות  70%מחיר 

 .המעניקה למכבי את מירב היתרונותההצעה 

  : לצורך קביעת ציון האיכות, ימדדו 7.3

על פי מחווי  - אמינות ועמידות המוצרים לאורך זמן :מרכיב האיכות 48% – איכות המוצר 7.3.1
לפי  MTBFנתוני  ,פאנלים ידידותיים למשתמש וצגים דיגיטלים, דעה ואו ניסיון מכבי

משך גיבוי מעבר לדרישות , בר לדרישות המפרטנתוני יצרן )זמן פעולה בין תקלות( מע
 .ממדים פיזיים )יתרון לקומפקטי(, המפרט

מידת : מרכיב האיכות 20% - על פי התרשמות צוות הבדיקה –יכולות לוגיסטיות וניסיון  7.3.2
מלאי מערכות ורכיבים העומדים לרשות , הניסיון וכמות טכנאים העומדים לרשות המציע

 .ובית בתהליכי המכירה והאחזקהיכולות תמיכה מחש, המציע

 .תהליכי בקרת איכות שהמציע מקיים :מרכיב האיכות 7% - מערך איכות 7.3.3

עמידה  :מרכיב האיכות 25% - )מכבי ו/או מחווי דעה חיצוניים( לקוחותשביעות רצון  7.3.4
גמישות ומענה , איכות השרות וההתקנות לאורך זמן, בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן
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 .התרשמות כללית מהספק, םלצרכים מיוחדי

שנים  5מרכש מכשירים משך סך העלויות הצפויות  בחשבון ו, יילקחלצורך קביעת ציון המחיר 7.4

שנים ממועד הרכישה(, בתוספת עלות תחזוקת  5ומעלויות התחזוקה העתידיות שלהם )משך 
 שנים. 5המכשירים הקיימים, משך 

 . 3%בהנחת מקדם היוון שנתי של  החישוב יתבצע

נוגע לשירות, תבחן עלות האחזקה השנתית הכוללת למכשיר. יחד עם זאת, מכבי שומרת לעצמה ב
   הזכות לבחור את אופן האחזקה הרצוי לה, כמפורט במסמכי המכרז.

המציע,  את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של ועדת המכרזים תבחן 7.5
מוניטין של היצרן עמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו ל

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

ים או ע"י צוות בדיקה שימונה קודמות, וכן עפ"י כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרז
 הלן.ל 7.11 ףמטעמה, אם ימונה, כאמור בסעי

 . שעמדו בדרישות ההכרחיותספקים יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי  7.6

ידו להדגמה ולנסיון, -עלהמוצע  הציודפי דרישת מכבי וללא תשלום, את -המציע במכרז יספק, על 7.7

 של חודש ימים.קה לתקופה יום מדרישת מכבי לספ 14וזאת בתוך 

 רכיביםב ינימליאיכות מועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון  7.8
לעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו דהכלולים בסעיפי האיכות 

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

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" כהגדרתו להלן, מכבי תהא  7.9
הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד  מכרזלרשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו 

המקורי לזכייה  שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד
לצורכי סעיף זה המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים  .10%-ביותר מ

 ו/או מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.

רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא 7.10
המציע והצעתו במסגרת  מנת לבחון את כון, למלוא שביעות רצונה, עלדעתה ובכל דרך שתמצא לנ

 שיקוליה.

שימונה  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. 7.11

יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות 
ים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא המוצע על ידו. ועדת המכרז

 שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

מעלה  מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי 7.12
 או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

 חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא 7.13
שהיא,  מכל סיבה הפועל, שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל

 חודשים מיום תחילתו. 3 או יבוטל ע"י מכבי בתוך

 .מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 7.14
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 התחייבויות המציע הזוכה במכרז 8

 )שבעה( ימים מיום 7למסמכי המכרז, בתוך  כנספח "ב"הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף  8.1

 קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים חתום 

  .ל הסתייגויותומאושר ע"י חברת הביטוח, ללא כ

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

 בנספח ב' למכרז.

 שייחתם. המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות מסמכי 8.2

 

 ביטול המכרז 9

מציע  לפילא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כ 9.1
והכל כמפורט  ,ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על

 (.נספח "ב"בהסכם ההתקשרות )

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

 טול המכרז.לפרסם מכרז חדש לאחר בי -אך לא חייבת  -וכן תהיה מכבי רשאית 

 כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.אלקטרוני ל הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר 9.3

רוכשי מסמכי המכרז מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  9.1
 כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 עיון במסמכי המכרז  10

, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון 1993לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג )ו( 21הוראות תקנה בהתאם ל
לשעה.  ₪ 400ייעשה תמורת תשלום בסך של  של משתתף במכרז במסמכי המכרז כמפורט בתקנה האמורה,

 יודגש כי סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך.

 

 בעלות על מסמכי המכרז 11

. אין לעשות בלבדנה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות מסמכי המכרז הנם קניי

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.

 

 מכות שיפוטס 12

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

 

 מפרט

  "(הציוד" -)להלן AKV – 10 AKV 1מערכות אל פסק  –מוצר  .1.1

 .ביותר משנת הייצור החדישהמערכת  .1.2

 תפוקת המוצר הנדרש: .1.3

למסמכי  נספח ג'ם נאמר אחרת בטופס ההצעה, , למעט אכניסה חד פאזית ויציאה חד פאזית -

 .המכרז

 .  (ASTמתקדם ) P.W.Mממיר  -

 .מערכת פיקוד מבוקרת מחשב -

  .RS-232 ממשק תקשורת  -

  .כולל KVA 1-3למערכות  USBממשק תקשורת  -

 .ממשק תקשורת לכל מערכות ההפעלה ורשתות התקשורת -

 .SNMPאפשרות התחברות לרשת  -

 

 :המערכת כוללת .1.4

 .ADVANCED BATTERY MANAGEMENTמיישר/מטען  -

 .DOUBLE CONVERSION ONLINE TECHNOLOGYממיר סטאטי  -

 אפשרות כיבוי והורדה מסודרת של מערכות הפעלה. -

  .לכל המערכות אפשרות להתחברות למערכת בקרה -

 

  :KVA 1-3במערכות 

 (BYPASSעוקף סטאטי ) -

 שני סוגים של שקעי יציאה )רגילים ומנוהלים(  -

  קו"א כולל. 3 – 2ם למערכות שני מאווררי -

 עמידות בפני קצר ביציאה. -

 מערכת פיקוד מבוקרת מחשב -

 .פנל תצוגה דיגיטלי -

 סימון מס' תקלה בצג הדיגיטאלי, לזיהוי וקיצור זמן טיפול בתקלה. -

 ג חירום לניתוק המערכת. אפל -

 התראה על מתח מצבר נמוך. -

 .התראה על תקלת מצבר -

 רים ואפשרות הפסקת הציפצוף.תוכנה שתאפשר ביצוע בדיקת המצב -
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 רישום האירועים המתקבלים באל פסק. -

 

 אופן הפעולה .1.5

 ON LINEשיטת  -

 .רציפה באיכות גבוהה ת יציאהאנרגי -

 .פעולה שקטה, רעש אקוסטי נמוך -

. כל HZ 45-65, תחום תדר HZ 50תדר  VAC 160-276, תחום מתח כניסה  230VACמתח כניסה  -

 ללא פריקת מצברים. –זאת 

 לפחות.  0.92בכניסה הספק מקדם  -

 .0.8מקדם הספק במוצא המערכת  -

 .90% -נצילות חשמלית למעלה מ -

  .לפחות שעות 15,000 – זמן פעילות בין תקלות MTBF :אמינות גבוהה -

- MTTR  דקות. 30 –זמן תיקון מכשיר 

 גם לאחר הפסקת חשמל ארוכה.של כיבוי והדלקה פעולה אוטומטית  -

 לממיר על ידי פעולה עצמית.עוקף סטטי אוטומטי וחזרה  -

 שנייה-מילי 1וזמן התאוששות של  3%בשינוי מתח של  300%של  )זרם( כושר התנעה -

 לשלושים שניות. 150%-דקות ו 10 -ל 125%עומס יתר של  -

 יכולות המערכת .1.6

 .עבודה עם עומס לא לינארי -

 .DB 60בהנחתה של  COMMON MODE NOISEהגנה מפני  -

- CRESR RATIO 3:1  לעומת זרם  300%של זרם שיאRMS לעומסים לא לינאריים. 

 פיצוי לעליית טמפרטורה.  כלול במארז( עם)ואוטומטי מטען מצברים נפרד  -

 .מבנה מודולארי נוח לתחזוקה בצורת תת יחידות נשלפות ללא צורך בהלחמות -

 .מצברים באיכות גבוהה ובעלי אורך חיים ארוך -

 .הגנה מלאה בפני קצר ביציאה ועומס יתר -

 .גנה מלאה בפני טמפ' יתרה -

 .ונוח לשימוש דיגיטלי כתוב עבריתהפעלה פנל  -

 תכונות המצבר .1.7

 .אטום לחלוטין וללא אחזקה -

 אין פליטת מימן ו/או גזים אחרים ולכן הבטיחות בשימוש הינה גבוהה ומאפשרת התקנה -

 במקומות רגישים וכן בסביבה משרדית.

  .של פעמיםבמספר רב  הוטעינ הפריק יכולת -

  .וולט 12וד פנימי בתוך ארון תואם לעשרים מצברים של זיו .1.8
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, בתוך מעטפת האל בעומס מלא דקות 20-נפרד למצברים מארז ו KVA 1-10מערכת אל פסק  -

 .פסק

בדיקה בעומס מלא באתר מכבי למדידת זמן הפריקה לרבות אספקת העומס הנדרש, חיבורו  -

  והכנת דוח בכתב.

סיעה, שעות עבודה, הרכבה, התקנה, הדרכה באתר מכבי בו ספקת המערכת כוללת הובלה, זמן נא .1.9

 .הותקנה המערכת וספרות הדרכה בעברית

 הספק יחזיק מלאי סביר שיאפשר מתן שירות הולם למכבי. .1.10

 נדרשיםתקנים  .1.11

 . 9002-ו ISO :9001תקני  לספק -

- UL 1778 

  EN  06906תקן בטיחות   -

- 22.2 CSAC  '107.1מס (CALL FOR AVAILABIILTY OF EN 60950 AN EN 50091-1) 

 כוללת הגנה בפני ברקים IEEE 587 ,MEETS IEC 801-4הגנת כניסה לפי תקן  -

 

 למערכות חדשות שירות, תחזוקה, עדכוני גרסאות ואחריות .2

 ., לרבות המצבריםלפחות שנים 3 משךאחריות ושירות כולל  מערכתמחיר רכישת  .2.1

  שנות אחריות, לפחות. 3מחיר מצבר כולל  .2.2

 :יםכולל והתחזוקה, בתקופת האחריות ובתקופת האחזקה הכוללת, השירות .2.3

החלפת מצברים ללא  – המערכת אספקת מצברים והחלפתם, על פי הצורך. )בתקופת אחריות -

כפי שהוגש על ידי הספק  ,החלפת מצברים במחיר המצבר –עלות. בתקופת האחזקה הכוללת 

 בטופס ההצעה, נספח ג' למסמכי המכרז(.

 .פסק-אל למערכותחצי שנתי טיפול מונע  -

 האל פסק אחת חצי שנה. מערכותדיקת ב -

 בדיקת מצברים אחת לשנה. -

 טיפול שוטף. -

 ך, כחודש לפני תום תקופת האחריות.בדיקת תקינות כל המכשירים והחלפתם במקרה הצור -

 תיקון תקלות אשר יתגלו ע"י מכבי. -

 

 . KVA 5מערכות עד  –טיפולים שוטפים  .2.4

האחזקה פסק בתקופת האחריות ובתקופת -אל מערכותכל נע חצי שנתי לטיפול מו יבצעהספק 

 הכוללת. 

 הטיפול יכלול:

 בדיקת נתונים חשמליים:  -

 צריכת זרם כללית 

 תדירות הרשת 
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  אל פסק למערכתמתח כניסה 

  האל פסקממערכת מתח יציאה 

 )העברה לעוקף סטטי פנימי )במידה וקיים 

 ( קבלת נתונים מאירועים על צג האל פסק)במידה וקיים 

  בדיקה כללית חזותית למצב מערכת המצברים 

 ם המספר הסידורי של המכשיר.רישו -

 הדבקת מדבקה הכוללת את שם הבודק, סוג הטיפול ותאריך. -

 כל טיפול נוסף הנדרש על פי הוראות היצרן.  -

 בתקופת האחריות השירות כולל גם מצברים.השירות כולל חלפים, שעות עבודה ונסיעות.  -

יש ליצור הפסקת חשמל יזומה ולוודא תקינות המערכת בדיקת זמן הפריקה  3KVAכת עד במער -

 והתאמתה לדרישות )בתיאום עם מנהל המתקן(

 

 . KVA 5מערכות מעל  –טיפולים שוטפים  .2.5

האחזקה פסק בתקופת האחריות ובתקופת -אל מערכותהספק יבצע טיפול מונע חצי שנתי לכל 

 הכוללת. 

 הטיפול יכלול:

 , כולל עיוותים הרמונייםהמערכתת נתוני כניסה של בדיק -

 כולל עיוותים הרמוניים ,המערכתבדיקת נתוני יציאה של  -

 :האל הפסק ובין היתר מערכתבדיקת חזותית של חדר  -

 בדיקת טמפרטורה 

 פעולת מערכת מיזוג אוויר 

 קיון החדרינ 

 המערכתבדיקה חזותית של  -

 מצב כללי 

 מצב לוחות 

 מצב מפוחים 

 רים וחיזוק ברגיםמצב חיבו 

  המערכתניקיון 

 בדיקת מערכת מצברים -

 מדידת מתח ובדיקה ויזואלית של כל מצבר במערך המצברים הקיים 

 חיזוק ברגים בין קוטבי המצברים 

 בדיקת מערכת הטעינה של המצברים 

 מבחינת ניקיון  בדיקת מצב חדר הטעינה של המצברים ו/או ארון הטעינה של המצברים

 ומצב כללי
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 ( שנמצאו לא תקינים )העבודה במסגרת )במערכות קיימות בלבדמצברים  החלפת

 השירות, עלות המצברים  תחויב על פי הצעת המחיר(.

 מערכות תקשורת -

 בדיקת תקשורת לבקרת מבנה 

  כולל בדיקה מעשית של מערך ההתראותלמערכתבדיקת פנל התראות חיצוני , 

 אל פסק )מס"ד  מערכותלול מספר אחת לחצי שנה יספק הספק דו"ח שירות ממוחשב שיכ

, תאריך הקריאה, תיאור התקלה ואופן המערכתמכבי, מס"ד הספק, מיקום, הספק 

 הטיפול(

 תיקונים באחריות הספק -

  אל פסק יערך במקום. כאשר אין אפשרות לתקן  מערכותתיקון מכל סוג שהוא של

 במקום, ייערך התיקון במעבדת הספק.

  לפי הצורך כולל פירוק, הובלה, הרכבה,  –וחזרה  האל פסק למעבדה מערכותהובלת

 התקנה והפעלה.

  אל פסק במישרין או בעקיפין. מערכותפירוק, הרכבה וכל עבודה הקשורה בתיקון 

  אספקת כל החלקים, האביזרים והחלקים השונים, הדרושים לביצוע התיקונים )למעט

 ברי ההחלפה. ים למקורייםחדשים וזהמצברים(. חלקי החילוף שיספקו על ידי הספק יהיו 

  הספק ידאג לפינוי לכלוך וציוד ישן שהוחלף / הושאר באזור הטיפול, לרבות פינוי מצברים

 וכן יוודא שסביבת עבודתו תישאר נקייה, מסודרת ובטיחותית.

 כל טיפול נוסף הנדרש על פי הוראות היצרן.  -

 

 תיקון תקלות .2.6

 ה.מכשיר חלופי בעת תקלה משביתהספק יספק למכבי  -

 חלופית שוות ערך טכני. מערכת, יספק הספק מערכתאם הטיפול מחייב הוצאת  -

 

 אתרים לאספקה/שירות .2.7

 .1כנספח א' רשימת המערכות הקיימות מצורפת
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  1-'נספח א

  מערכות האל פסק ומיקומןרשימת 

מס' 
סידורי 

 מכבי

 תיאור אתר ספק תיאור

1038033 
UPS -  אל

 פסק

     אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

1038091 
UPS -  אל

 פסק

      

1057708 
UPS -  אל

 פסק

     אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

1008941 
-סניף טירת כרמל-צפון   אל פסק

 מנהלת

 חדר תקשורת

 חדר תקשורת מנהלת-סניף ק.אתא-צפון   אל פסק 1008950

1020513 
בי"מר גלרון ק. -צפון   אל פסק

 מוצקין

 מחסן, מעל המקרר

1038036 
UPS -  אל

 פסק

   בימ"ר נוה שאנן-צפון אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

1043301 
UPS -  אל

 3KVAפסק 

 ליד דלפק מעבדה -חדר תקשורת מנהלת-סניף צפת-צפון אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

1043315 
UPS -  אל

 3KVAפסק 

-סניף ק. מוצקין-צפון אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 מנהלת

 חדר אחיות 2קומה 

1043350 
UPS -  אל

 3KVAפסק 

-סניף ק. מוצקין-צפון אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 מנהלת

 חדר תקשורת

1043351 
UPS -  אל

 6KVAפסק 

-סניף כרמיאל-צפון אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 מנהלת

 2קןמה  -חדר תקשורת 

1050528 
-סניף ק. מוצקין-צפון   אל פסק

 מנהלת

 חדר תקשורת

1050656 
UPS -  אל

 פסק

מרפאת מוצקין -צפון קטרוניקה בע"מאדוויס אל

 מנהלת-צפון

 חדר תיקשורת

1050665 
UPS -  אל

 1KVAפסק 

 חדר תקשורת מנהלת-סניף יקנעם-צפון אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 ארון תיקשורת מנהלת-סניף יקנעם-צפון   אל פסק 1050669

1050694 
UPS -  אל

 פסק

מרכז רפואי נצרת -צפון  

 והעמקים

 אשיחדר תקשורת ר

1050695 
UPS -  אל

 פסק

מרכז רפואי נצרת -צפון  

 והעמקים

 חדר תקשורת משני

1050739 
UPS -  אל

 פסק

 בית מרקחת בי"מר נצרת-צפון  

 חדר תקשורת מנהלת מחוז צפון-צפון   אל פסק 1059671

 חדר תקשורת מנהלת מחוז צפון-צפון   אל פסק 1059672

1006515 
-יף ב"ב כהנמןסנ-מרכז גמאטרוניק אל פסק

 מנהלת

 חדר תקשורת בכניסה.

 חדר תקשורת פנימי ק. כניסה מנהלת-סניף בלפור-מרכז אביאם אל פסק 1018016

1018127 
אל פסק ) 

UPS ) 

 חדר תקשורת מנהלת-סניף אילת-מרכז  

 חדר תקשורת-סניף ר.אביב ג'-מרכז אביאם אל פסק 1018178
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 מנהלת

1018189 
-ניף השל"הס-מרכז powercom אל פסק

 מנהלת

 חדר מחשים יועצים

1018277 
UPS -  אל

 פסק

-מתקן אמפא -המרכז  

 מנהלת

 מעבדה 245חדר 

1018293 
UPS -  אל

 פסק

-מתקן אמפא -המרכז אביאם

 מנהלת

 חדר תקשורת

1018316 
UPS -  אל

 פסק

 רנטגן CR מנהלת-סניף אילת-מרכז  

1018360 
UPS -  אל

 פסק

alberex גג מרפסת מנהלת-סניף בלפור-מרכז 

1018361 
UPS -  אל

 פסק

alberex לוח חשמל מנהלת-סניף בלפור-מרכז 

1018362 
UPS -  אל

 פסק

alberex לוח חשמל מנהלת-סניף בלפור-מרכז 

1018367 
UPS -  אל

 פסק

alberex סניף יד אליהו-מרכז-

 מנהלת

  

1023509 
UPS -  אל

 פסק

-סניף קרית אונו-מרכז אדוויס

 מנהלת

שורת בין ט.חלב ארון תק

 ומכבידנט

1023510 
UPS -  אל

 פסק

-סניף קרית אונו-מרכז  

 מנהלת

 ארון תקשורת 108ליד חדר 

1023511 
UPS -  אל

 פסק

-סניף אור יהודה-מרכז אדוויס

 מנהלת

 חדר תקשורת

1023512 
UPS -  אל

 פסק

 חדר תקשורת מנהלת-סניף יהוד-מרכז אדוויס

1023548 
UPS -  אל

 פסק

-תקן אמפא מ-המרכז  

 מנהלת

 -גסטרו

1023624 
UPS -  אל

 פסק

-מתקן אמפא -המרכז  

 מנהלת

 רנטגן

1023954 
UPS -  אל

 פסק

 חדר ניתוח -ארון תקשורת  מנהלת-סניף בלפור-מרכז  

1028918 
UPS -  אל

 פסק

 חדר תקשורת מנהלת-סניף יהוד-מרכז אדוויס

1028956 
UPS -  אל

 פסק

-מתקן אמפא -המרכז  

 מנהלת

 טגןרנ

1038035 
UPS -  אל

 פסק

   בימ"ר כהנמן ב"ב-מרכז אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

1038053 
UPS -  אל

 פסק

בימ"ר -מרכז  

 השלום)אמפא (

 מחסן תרופות

1038057 
UPS -  אל

 פסק

   בימ"ר השל"ה ת"א-מרכז  

1038058 
UPS -  אל

 פסק

   בי"מר ביאליק רג-מרכז  

1038075 
UPS -  אל

 פסק

 חדר צוות בי"מר גני תקוה-רכזמ אדוויס

1038076 
UPS -  אל

 פסק

 גלרייה בי"מר קינג גורג-מרכז אדוויס

1038079 UPS -  מחסן בימ"ר אור יהודה-מרכז אדוויסאל 
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 פסק

1038080 
UPS -  אל

 פסק

   בימ"ר אלעד-מרכז אדוויס

1051554 
UPS -  אל

 פסק

סניף אלעד ב' -מרכז אדוויס

 מנהלת

 חדר תקשורת

1057055 
UPS -  אל

 פסק

-מתקן אמפא -המרכז  

 מנהלת

 תקשורת ראשי

1057118 

UPS -  אל

 3KVAפסק 

 TOPדגם 

3000RM 

 20-05חדר תקשורת מול   מנהלת מחוז מרכז-מרכז אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

1057205 
UPS -  אל

 פסק

 מערכות מדע מנהלת מחוז מרכז-מרכז אדוויס

1057280 

UPS -  אל

 3KVAפסק 

 TOPדגם 

3000RM 

   סניף ר"ג מנהלת-מרכז אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

1057337 
UPS -  אל

 פסק

-סניף יד אליהו-מרכז דויץ

 מנהלת

  

1057375 
UPS -  אל

 פסק

-סניף מרום נוה-מרכז  

 מנהלת

 חדר צוות בארון

UPS000001 חדר תקשורת מנהלת-סניף יפו-מרכז   אל פסק 

UPS000002 ארון תקשורת חדר תקשורת מנהלת-סניף יפו-מרכז   אל פסק 

UPS000017 
סניף אזורי חן -מרכז savinאביאם   אל פסק

 מנהלת-ת"א

 חדר מחשב בכניסה משמאל

UPS000018 חדר מחשב  ראשי בי"מר בלפור תא-מרכז אביאם אל פסק 

UPS000025 
-סניף הדר יוסף-מרכז   אל פסק

 מנהלת

 208חדר תקשורת 

UPS000026 
-סניף ש.התקווה-רכזמ אביאם אל פסק

 מנהלת

 חדר תקשורת

UPS000027 
-סניף ב"ב ר.עקיבא-מרכז SMART NET אל פסק

 מנהלת

 חדר מחשב משרת את השרת

UPS000029 בחדר מחשב עבור שרת מנהלת-סניף אלעד-מרכז -גמאטרוניק אל פסק 

UPS000031 
-סניף גבעת שמואל-מרכז   אל פסק

 מנהלת

 חדר תקשורת

UPS000048 קאל פס EGA בימר ביאליק-ארון חשמל בי"מר ביאליק רג-מרכז 

UPS000050 
מרפאת גבעתיים  -מרכז ZERO TIME - אל פסק

 בן גוריון

 2חדר מחשב קומה 

UPS000052 
מרפאת גבעתיים  -מרכז   אל פסק

 בן גוריון

 חדר ארכיון מנהלת

UPS000054 
-בי"מר גבעתיים-מרכז EGA אל פסק

 ויצמן

 מלמחסן בתוך ארון חש

1003015 
UPS -  אל

 פסק

גן  -סניף רשלצ-ים שפלה אומניטק

 העיר

 חדר תקשורת

1003016 
UPS -  אל

 פסק

גן -מרש רשלצ-ים שפלה אומניטק

 העיר

 חדר תקשורת

1003017 
UPS -  אל

 פסק

גן  -סניף רשלצ-ים שפלה אומניטק

 העיר

 חדר חושך
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1003018 
UPS -  אל

 פסק

גן  -סניף רשלצ-ים שפלה אומניטק

 עירה

 מעבדה

1003019 
UPS -  אל

 פסק

גן  -סניף רשלצ-ים שפלה אומניטק

 העיר

 מעבדה

1003042 
UPS -  אל

 פסק

-סניף פרס נובל-ים שפלה אומניטק

 רשלצ

 חדר תקשורת

1003049 
UPS -  אל

 פסק

 חדר תקשורת מרכז מכונים-ים שפלה אומניטק

1003050 
UPS -  אל

 פסק

 שורתחדר תק סניף אזור-ים שפלה אומניטק

1003058 
UPS -  אל

 פסק

סניף נאות -ים שפלה אומניטק

 שושנים

 חדר תקשורת

1003156 
UPS -  אל

 פסק

מרפ' -מתקן-ים שפלה אומניטק

 מלשח-אהרוני

 משרד

1003204 
UPS -  אל

 פסק

מנהלת מחוז -ים שפלה גמטרוניקס

 הים שפלה

 חדר תקשורת

1003205 
UPS -  אל

 פסק

 סניף נאות-ים שפלה גמטרוניקס

 שושנים

 חדר תקשורת

1003208 
UPS -  אל

 פסק

סניף נס ציונה -ים שפלה אומניטק

 )קניותר(

 חדר תקשורת

1003212 
UPS -  אל

 פסק

גן  -סניף רשלצ-ים שפלה אומניטק

 העיר

 .C.Rרחבת 

1003215 
UPS -  אל

 פסק

סניף חולון -ים שפלה אומניטק

 אילת

 מזכירות רנטגן

1003216 
UPS -  אל

 פסק

סניף חולון -שפלה ים אביאם

 אילת

 חדר מיחשוב של המרכז

1003220 
UPS -  אל

 פסק

סניף מודיעין -ים שפלה אומניטק

 תלתן מנהלת

 חדר בקרת מבנה - 322חדר 

1003222 
UPS -  אל

 פסק

סניף ק. בן -ים שפלה אומניטק

 גוריון

 חדר תקשורת

1003231 
UPS -  אל

 פסק

סניף חולון -ים שפלה אביאם

 אילת

 CRת רנטגן רחב

1003272 

UPS -  אל

 3פסק  

KVA 

 -ים שפלה בית מרקחת  איתן הנדסה

 נאות שושנים חולון

 בית מרקחת

1003290 
UPS -  אל

 פסק

   בימר לוד-ים שפלה איתן הנדסה

1003291 
UPS -  אל

 פסק

 חדר תיקשורת סניף רמלה-ים שפלה אדוויס

1003292 
UPS -  אל

 פסק

 קשורתחדר ת סניף רמלה-ים שפלה אדוויס

1003306 
UPS -  אל

 פסק

advica בת ים רמת -ים שפלה

 יוסף מנהלת

 חדר תיקשורת

1003362 
UPS -  אל

 פסק

 חדר תקשורת סניף לוד-ים שפלה אדוויס

1003370 
UPS -  אל

 פסק

גן  -סניף רשלצ-ים שפלה אדוויס

 העיר

 חדר שיקוף

1003378 UPS -  חדר תקשורתאם וילד -מתקן-ים שפלה אדוויסאל 
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 הנס ציונ פסק

1003469 
UPS -  אל

 פסק

-סניף בת ים-ים שפלה אדוויס

 כצנלסון

 חדר תיקשורת מרתף

1003470 
UPS -  אל

 פסק

-סניף בת ים-ים שפלה אדוויס

 כצנלסון

 חדר תיקשורת קומת כניסה

1003471 
UPS -  אל

 פסק

-סניף בת ים-ים שפלה אדוויס

 כצנלסון

 ארון תקשורת

1009038 

UPS -  אל

 -6פסק 

KVA חד פזי 

גן  -סניף רשלצ-ים שפלה אביעם

 העיר

 חדר תקשורת

1009194 
UPS -  אל

 פסק

סניף חולון -ים שפלה אדוויס

 אילת

  

1015095 
 -אל פסק 

ups 

סניף פסגת -ים שפלה גמאטרוניק

 מנהלת-זאב

 ארון תקשורת

1015097 
ups -  אל

 פסק למחשב

סניף הדסה -ים שפלה גמאטרוניק

 שטראוס

 תחדר תקשור

1015098 
ups -  אל

 פסק למחשב

-סניף רוטר-ים שפלה גמאטרוניק

 מנהלת

 מעבדה

1015100 
ups -  אל

 פסק למחשב

-סניף רוטר-ים שפלה  

 מנהלת

 חדר תקשורת

1015103 
סניף מעלה -ים שפלה   אל פסק

 סניף מנהלת-אדומים

 חדר תקשורת

1015104 
ups -  אל

 פסק

-סניף מודיעין-ים שפלה גמאטרוניק

 לתמנה

 חדר תקשורת

1015105 
 -אל פסק 

ups 

מתקן טיפת -ים שפלה גמאטרוניק

 חלב מכבים

 חדר תקשורת

1015106 
 -אל פסק 

ups 

מתקן טיפת -ים שפלה גמאטרוניק

 חלב מכבים

 חדר תקשורת

1015108 
 -אל פסק 

ups 

סניף קרית -ים שפלה גמאטרוניק

 מנהלת-ספר

 חדר תקשורת

1015109 
 -אל פסק 

ups 

-סניף אפרת-ים שפלה יקגמאטרונ

 מנהלת

 חדר תקשורת

1016112 
UPS -  אל

 פסק

-סניף בת ים-ים שפלה גמטרוניקס

 כצנלסון

 2חדר 

1016113 
UPS -  אל

 פסק

מחסן גריעה -ים שפלה גמטרוניקס

 משק

  

1016114 
UPS -  אל

 פסק

-סניף בת ים-ים שפלה גמטרוניקס

 כצנלסון

 6חדר 

1019728 
UPS -  אל

 פסק

סניף הדסה -ים שפלה  

 מנהלת-הקטנה

 חדר תקשורת

1019729 
 -אל פסק 

ups 

סניף רמת בית -ים שפלה אדוויס

 מנהלת-שמש

 חדר תקשורת

1019731 
 -אל פסק 

ups 

-סניף בית שמש-ים שפלה אדוויס

 מנהלת

 חדר תקשורת

1038034 
UPS -  אל

 פסק

סניף מודיעין -ים שפלה אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 תלתן מנהלת

  

1038060 
UPS -  אל

 פסק

גן -בימר רשלצ-ים שפלה אדוויס

 העיר

 בית מרקחת מחסן
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1038063 
UPS -  אל

 פסק

 בית מרקחת בי"מר מכבים-ים שפלה אדוויס

1038064 
UPS -  אל

 פסק

בימ"ר קרית -ים שפלה  

 ספר

  

1038065 
UPS -  אל

 פסק

בימר בת ים -ים שפלה  

 כצנלסון

  

1038066 
UPS -  אל

 פסק

tsuuhx מחסן בימר רמלה-ם שפלהי 

1041665 
UPS -  אל

 1KVAפסק 

גן  -סניף רשלצ-ים שפלה אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 העיר

 )ברקת מבנה( 521חדר 

1057537 
UPS -  אל

 פסק

-סניף מבשרת י-ים שפלה אדוויס

 מנהלת-ם

 חדר תקשורת

1057565 
UPS -  אל

 פסק

מתקן -ים שפלה אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 לד מכביםהתפתחות הי

 חדר תקשורת

1057574 
UPS -  אל

 פסק

סניף מודיעין -ים שפלה אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 תלתן מנהלת

 חדר תיקשורת - 321חדר 

1057575 
UPS -  אל

 פסק

סניף מודיעין -ים שפלה אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 תלתן מנהלת

 חדר תיקשורת - 219חדר 

1057578 
UPS -  אל

 פסק

סניף מודיעין -ים שפלה ה בע"מאדוויס אלקטרוניק

 תלתן מנהלת

 חדר תקשורת- 158חדר 

1057655 
UPS -  אל

 פסק

סניף ביתר -ים שפלה אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 מנהלת - Bעילית גבעה 

 חדר תיקשורת

1057804 
UPS -  אל

 פסק

סניף חולון -ים שפלה אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 אילת

 7חדר  -שלוחת בזק 

1057805 
UPS -  אל

 פסק

ברכפלד קרית -ים שפלה אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 מנהלת-ספר

 חדר תקשורת

3000001 

UPS -  אל

 3KVAפסק 

 TOPדגם 

3000RM 

סניף סניף גבעת -ים שפלה אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 מנהלת-זאב

 חדר תקשורת

3020045 
UPS -  אל

 פסק

מנהלת מחוז -ים שפלה אדווס

 הים שפלה

 חדר תקשורת

3020114 
מנהלת מחוז -ים שפלה   אל פסק

 הים שפלה

  

3020115 
מנהלת מחוז -ים שפלה   אל פסק

 הים שפלה

 חדר תקשורת

3020158 
UPS -  אל

 1KVAפסק 

סניף חולון -ים שפלה אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 אילת

 רנגטן

UPS000438 
UPS -  אל

 פסק

 חדר תיקשורת סניף לוד-ים שפלה  

UPS000446 
UPS -  אל

 פסק

סניף נאות -ים שפלה  

 שושנים

 ארון חשמל גסטרו

UPS000447 
UPS -  אל

 פסק

סניף נאות -ים שפלה  

 שושנים

 ארון חשמל גסטרו

UPS000449 
UPS -  אל

 פסק

בימר בת ים  -ים שפלה   

 בלפור

 ארון חשמל לובי

UPS000450 
UPS -  אל

 פסק

-מתקן-ים שפלה  

 פיזיותרפיה חולון

 07חדר 
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UPS000451 
UPS -  אל

 פסק

בימר חולון -ים שפלה  

 אילת

 בית מרקחת בארון חשמל

UPS000452 
UPS -  אל

 פסק

סניף חולון -ים שפלה  

 אילת

 מעבדה

UPS000453 
UPS -  אל

 פסק

סניף חולון -ים שפלה  

 אילת

 מעבדה

UPS000455 
UPS -  אל

 פסק

סניף חולון -ים שפלה  

 אילת

 .C.Rרנטגן רחבת 

UPS000457 
UPS -  אל

 קפס

סניף מודיעין -ים שפלה  

 תלתן מנהלת

 בקרת מבנה - 322חדר 

UPS000458 
UPS -  אל

 פסק

מחסן זמני -ים שפלה  

 משק

 מחסן זד"ל

UPS000460 
UPS -  אל

 פסק

מחסן גריעה -ים שפלה  

 משק

 מחסן זד"ל

1002040 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף נתניה דרום-שרון אביאם

 מנהלת

  

1016558 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף אור עקיבא-שרון אביאם מערכות בע"מ

 מנהלת

 חדר תקשורת

1018740 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 2ארון חשמל קומה  מנהלת-סניף רעננה-שרון גמאטרוניק

1018790 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף רמה"ש-שרון  

 מנהלת

CR - רנטגן 

1018927 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 קומה א' CRרנטגן  מנהלת-סניף רעננה-שרון גמאטרוניק

1021347 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 -אביאם מערכות בע"מ 

 אבלרקס

 חדר תקשורת מנהלת-סניף חדרה-שרון

1023056 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף רמה"ש-שרון אביאם מערכות בע"מ

 מנהלת

 חדר תקשורת

1023149 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף רמה"ש-שרון אדוויס

 מנהלת

 חדר אב בית

1023166 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף רמה"ש-שרון  

 מנהלת

 מעבדה

1025603 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף רמה"ש-שרון אביאם מערכות בע"מ

 מנהלת

 מעבדה

1025672 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

סניף הרצליה -שרון אביאם מערכות בע"מ

 מנהלת-הנדיב

 חדר תקשורת מרפאת רופאים

1029221 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 בית מרקחת - 0 בימ"ר כפ""ס"-"שרון איתן הנדסה

1029222 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 בית מרקחת בימ"ר נתניה דרום-שרון איתן הנדסה

1029223 

אל  מערכת

פסק ) 

2KVA ( 

UPS 

-בימ"ר נתניה-שרון איתן הנדסה

 סמילנסקי

 בית מרקחת

1029226 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 בית מרקחת בימ"ר רעננה-שרון  

1029229 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-בימ"ר עמישב-"שרון חדש

 פ""ת"

 בית מרקחת
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1029322 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף רמה"ש-שרון אדוויס

 מנהלת

 חדר טכני

1029327 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 1ארון תקשורת קומה  מנהלת-סניף רעננה-שרון אדוויס

1029328 
אל  רכתמע

 ( UPSפסק ) 

 2ארון תקשורת קומה  מנהלת-סניף רעננה-שרון אדוויס

1029329 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 4ארון תקשורת קומה  מנהלת-סניף רעננה-שרון אדוויס

1029330 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 5ארון תקשורת קומה  מנהלת-סניף רעננה-שרון אדוויס

1038055 
UPS -  אל

 פסק

Power Rating 4200W בימ"ר הרצליה -שרון

 הנדיב

 חדר תקשורת

1038056 
UPS -  אל

 פסק

-בימ"ר פ""ת-"שרון  

 שפיגל"

 בית מרקחת

1038061 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 בית מרקחת בימ"ר הוד שרון-שרון  

1038072 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-בימ"ר רמת השרון-שרון אדוויס חדש

 הנצח

 בית מרקחת

1048186 
UPS - ל א

 6KVAפסק 

-סניף רמה"ש-שרון אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 מנהלת

 מעבדה

1048366 

אל  מערכת

פסק ) 

6KVA ( 

UPS 

-בימ"ר נתניה-שרון אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 סמילנסקי

 בית מרקחת

1048379 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף רמה"ש-שרון אדוויס

 מנהלת

 חדר חשמל ראשי

1059183 
UPS -  אל

 פסק

 -סניף הדר גנים-שרון ס אלקטרוניקה בע"מאדווי

 מנהלת

 מחסן -חדר תקשורת 

1059236 
UPS -  אל

 פסק

 חדר תקשורת מנהלת-סניף רעננה-שרון אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

1059260 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף רמה"ש-שרון  

 מנהלת

 חדר אב בית

3040696 
UPS -  אל

 6KVAפסק 

   בימ"ר ראש העין-רוןש אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

UPS000301 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף הוד שרון-שרון גמאטרוניק

 מנהלת

 תקשורת

UPS000302 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

סניף הרצליה -שרון גמאטרוניק

 מנהלת-סוקולוב

 המתנה

UPS000303 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 חדר תקשורת מנהלת-סניף אריאל-שרון איתן הנדסה

UPS000304 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

מרפאת הרצליה -שרון גמאטרוניק

 השרון

 חדר תקשורת

UPS000305 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

סניף הרצליה -שרון אביאם מערכות בע"מ

 מנהלת-הנדיב

 חדר תקשורת

UPS000307 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף רמה"ש-שרון גמאטרוניק

 מנהלת

 חדר תקשורת

UPS000310 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף רמה"ש-שרון גמאטרוניק

 מנהלת

 חדר טכני
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UPS000311 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף רמה"ש-שרון גמאטרוניק

 מנהלת

 חדר תקשורת

UPS000314 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 חדר תקשורת מנהלת-סניף אורנית-שרון גמאטרוניק

UPS000315 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף אלפי מנשה-וןשר אביאם מערכות בע"מ

 מנהלת

 מנהלת - 01חדר 

UPS000317 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 חדר תקשורת מנהלת-סניף טייבה-שרון גמאטרוניק

UPS000318 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 חדר תקשורת מנהלת-סניף טירה-שרון אומניטק

UPS000320 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף כפר סבא-שרון  

 מנהלת

 רתחדר תקשו  11

UPS000323 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

מרפאת נתניה -שרון גמאטרוניק

 מנהלת-מזרח

 חדר תקשורת

UPS000324 

אל  מערכת

 UPSפסק ) 

מאוחסן  -(

 במחוז

-סניף רמה"ש-שרון אביאם מערכות בע"מ

 מנהלת

 ליד ארון תקשורת

UPS000325 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

 חדר תקשורת ןמרפאת נתניה צפו-שרון אביאם מערכות בע"מ

UPS000327 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף פרדס חנה-שרון אביאם מערכות בע"מ

 מנהלת

 חדר תקשורת

UPS000329 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

סניף מצפה -שרון גמאטרוניק

 מנהלת-ספיר/צור יגאל

 חדר תקשורת

UPS000330 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף קלנסווה-שרון אביאם מערכות בע"מ

 נהלתמ

 חדר תקשורת

UPS000331 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף ראש העין-שרון גמאטרוניק

 מנהלת

 חדר תקשורת

UPS000332 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-מונד-סניף תל-שרון אביאם מערכות בע"מ

 מנהלת

 תקשורת - 07חדר 

UPS000335 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף רמה"ש-שרון גמאטרוניק

 מנהלת

 מעבדה

UPS000338 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

סניף פתח תקוה -שרון UPS -איתן הנדסה 

 מנהלת-שפיגל

 מעבדה

UPS000339 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

סניף פתח תקוה -שרון UPS -איתן הנדסה 

 מנהלת-שפיגל

 מעבדה

UPS000340 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

סניף פתח תקוה -שרון גמאטרוניק

 מנהלת-שפיגל

 חדר תקשורת

UPS000341 
אל  מערכת

 ( UPSפסק ) 

-סניף אבן יהודה-שרון אביאם מערכות בע"מ

 מנהלת

 חדר תקשורת

1003200 
UPS -  אל

 פסק

 דלפק בית מרקחת בימ"ר אשדוד ד-דרום גמטרוניקס

1003201 
UPS -  אל

 פסק

 חדר תקשורת מרפאת אשדוד י"א-דרום גמטרוניקס

1003234 
UPS -  אל

 פסק

 חדר תקשורת יבנהסניף -דרום גמטרוניק

1003235 
UPS -  אל

 3KVAפסק 

-סניף רחובות-דרום גמאטרוניק

 סמילנסקי

 חדר תקשורת
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1003259 
UPS -  אל

 פסק

 מעבדה סניף אשדוד ד-דרום גמטרוניקס

1004773 
UPS -  אל

 פסק

סניף מרפאת יא'  -דרום   

 מכבי טף -ב"ש 

 /חדר תקשורת.1קומה 

1004856 
UPS -  אל

 פסק

 מעבדה יף אשדוד דסנ-דרום  

1004884 
UPS -  אל

 פסק

 חדר תקשורת מנהלת-סניף ערד-דרום אדוויס

1004895 
UPS -  אל

 פסק

סניף אשדוד ז )  -דרום אדוויס

 הרשב"י (

 חדר תקשורת קומת קרקע

1004896 
UPS -  אל

 פסק

סניף אשדוד ז )  -דרום אדוויס

 הרשב"י (

 1חדר תקשורת קומה 

1004897 
UPS -  אל

 פסק

סניף אשדוד ז )  -דרום אדוויס

 הרשב"י (

 2חדר תקשורת קומה 

1005643 
UPS -  אל

 פסק

-סניף קרית גת-דרום  

 מנהלת

 חדר תקשורת

1005684 
UPS -  אל

 פסק

-סניף אופקים-דרום גמאטרוניק

 מנהלת

  

1005688 
UPS -  אל

 פסק

-סניף מצפה רמון-דרום  

 מנהלת

 חדר תקש

1005698 
UPS -  אל

 פסק

 ארון תקשורת משרד מנהלת-סניף ירוחם-םדרו  

1005700 
UPS -  אל

 פסק

 משרד מנהלת-סניף ערוער-דרום  

1005704 
UPS -  אל

 פסק

-סניף כסייפא-דרום אומניטק

 מנהלת

  

1005716 
UPS -  אל

 פסק

ega ina 201 רנטגן מנהלת-סניף ערד-דרום 

1005726 
UPS -  אל

 פסק

מתקן פיזיו לבאות -דרום אומניטק

 דער

 ארון תקשורת

1005730 
UPS -  אל

 פסק

בימ""ר לבאות -"דרום גמאטרוניק

 ערד"

 בעמדת עבודה פנימית

1005761 
UPS -  אל

 להבים -פסק 

   בימ""ר קרית גת"-"דרום  

1005769 
UPS -  אל

 פסק

סניף אתרי -דרום גמאטרוניק

 מנהלת-המקרא

  

1005771 
UPS -  אל

 פסק

-סניף שדרות-דרום גמאטרוניק

 הלתמנ

  

1005877 
UPS -  אל

 פסק

-סניף מר""ן-"דרום  

 מנהלת"

 ח.בקרה מיזוג. 207חדר  2קומה 

1005890 
UPS -  אל

 פסק

מרפאת רנטגן  -דרום   

 נתיבות מרכז סמילו

 חדר תקשורת

1005930 
UPS -  אל

 פסק

-סניף מר""ן-"דרום  

 מנהלת"

 .209מחלקת אחזקה ח. 2קומה 

1005931 
UPS -  אל

 פסק

-סניף מר""ן-ום"דר  

 מנהלת"

 מחוז ארון תקשורת. 3קומה 

1005932 
UPS -  אל

 פסק

-סניף מר""ן-"דרום  

 מנהלת"

התפתחות הילד  1קומה 

 א.תקשורת.
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1005934 
UPS -  אל

 פסק

-סניף מר""ן-"דרום  

 מנהלת"

מ.אולטרסאונד  3קומה 

 א.תקשורת.

1005936 
UPS -  אל

 פסק

-סניף דימונה-דרום  

 מנהלת

 ורתחדר תקש

1005971 
UPS -  אל

 פסק

GAMATRONIC סניף שדרות-דרום-

 מנהלת

 חדר תקשורת קומת קרקה

1005972 
UPS -  אל

 פסק

   מרפאת סעד-דרום  

1006000 
UPS -  אל

 פסק

ADICE סניף נווה זאב-דרום-

 מנהלת

 /מעבדה בארון תקשורת.06חדר 

 רקהבית מרקחת קומת ק בימ""ר אשקלון"-"דרום   אל פסק 1007524

1007557 
UPS -  אל

 פסק

gamatronic סניף שכונה ט-דרום-

 מנהלת

 חדר תקשורת.

1007570 
UPS -  אל

 פסק

 לוח חשמל קומה שניה מנהלת-סניף ערד-דרום  

1007571 
UPS -  אל

 פסק

 רנטגן מנהלת-סניף ערד-דרום אומניטק

1007612 
UPS -  אל

 פסק

-סניף עין הבשור-דרום  

 מנהל

 חדר תקשורת

1007633 
UPS -  אל

 פסק

-סניף נתיבות-דרום  

 מנהלת

 חדר תקשורת

1007645 
UPS -  אל

 פסק גדול

-סניף מר""ן-"דרום  

 מנהלת"

 מעבדה. 2קומה 

1007673 
UPS -  אל

 פסק

-סניף מר""ן-"דרום אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 מנהלת"

 מוקד / א.תקשורת. 2קומה 

1007674 
UPS -  אל

 פסק

-סניף מר""ן-"דרום "מאדוויס אלקטרוניקה בע

 מנהלת"

 מעבדה/ארון תקשורת. 2קומה 

1009012 
UPS -  אל

 פסק

דרום סניף מזכרת בתיה  אביאם

 מנהלת

 ארון חשמל

1011152 
UPS -  אל

 פסק

 מרפאה עומר חדר תקשורת. מנהלת-סניף עומר-דרום אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

1014749 
-סניף אופקים-דרום   אל פסק

 מנהלת

 יבול

1038059 
UPS -  אל

 פסק

-סניף אשקלון-דרום  

 מנהלת

 2מכון רנטגן קומה

1038062 
UPS -  אל

 פסק

 בית מרקחת מחסן. בימ""ר ב""ש"-"דרום  

1038067 
UPS -  אל

 פסק

בימ""ר לבאות -"דרום  

 ערד"

 ארון חשמל

1038077 
UPS -  אל

 פסק

 נתיבות בימ""ר נתיבות"-"דרום  

3004027 

UPS -  אל

 3KVAפסק 

 TOPדגם 

3000RM 

-סניף אשקלון-דרום אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 מנהלת

 110חדר 1חדר תקשורת ק.

3004028 

UPS -  אל

 3KVAפסק 

 TOPדגם 

-סניף אשקלון-דרום אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 מנהלת
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4000RM 

3004180 

UPS -  אל

 3KVAפסק 

 TOPדגם 

3000RM 

 חדר תקשורת נהלתמ-סניף להבים-דרום אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

3004340 
UPS -  אל

 1KVAפסק 

   מנהלת-סניף ערד-דרום אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

UPS000268 
UPS -  אל

 פסק

-סניף אשקלון-דרום  

 מנהלת

 חדר תקשורת

UPS000269 
UPS -  אל

 פסק

-סניף אשקלון-דרום  

 מנהלת

 מחסן

UPS000279 
UPS -  אל

 פסק

 חת מחסןבית מרק בימ""ר דימונה"-"דרום  

UPS000281 
UPS -  אל

 פסק

-סניף קרית גת-דרום  

 מנהלת

 2ארון תקשורת קומה

UPS000282 
UPS -  אל

 פסק

 חדר צוות מנהלת-סניף לקיה-דרום  

UPS000283 
UPS -  אל

 פסק

-סניף רמות ב""ש-"דרום  

 מנהלת"

משרד קבלת קהל בארון 

 תקשורת.

UPS000288 
UPS -  אל

 פסק

 חדר תקשורת נהלתמ-סניף מיתר-דרום  

UPS000299 
אל פסק 

UPS 

-סניף מר""ן-"דרום אביעם מערכות

 מנהלת"

ח.זימון תורים  4קומה 

 במשרד.ק.ק

UPS000410 
UPS -  אל

 פסק

 114חדר תיקשורת  סניף אשדוד ו-דרום אומניטק

UPS000417 
UPS -  אל

 פסק

 חדר תקשורת סניף אשדוד ד-דרום אומניטק

UPS000419 
UPS -  אל

 פסק

 חדר תקשורת סניף אשדוד ג-דרום אומניטק

UPS000437 
UPS -  אל

 פסק

 ארון תקשורת מזרח-סניף רחובות-דרום  

1059263 
UPS -  אל

 6KVAפסק 

     אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

1060324 

UPS -  אל

 3KVAפסק 

 TOPדגם 

4000RM 

     אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

UPS000461 
UPS -  אל

 פסק

מרכז -יתהנהלה ראש  

 לוגיסטי לוד

 מחסן תרופות

UPS000462 
UPS -  אל

 פסק

מרכז -הנהלה ראשית  

 לוגיסטי לוד

 מחסן תרופות

UPS000463 
UPS -  אל

 פסק

מרכז -הנהלה ראשית  

 לוגיסטי לוד

 מחסן לוגיסטי לוד

UPS000464 
UPS -  אל

 פסק

מרכז -הנהלה ראשית  

 לוגיסטי לוד

 מחסן תרופות

1004006 
 1אל פסק 

kva 

בנין בית -הנהלה ראשית  

 הטקסטיל

  

  בנין בית -הנהלה ראשית   1אל פסק  1004009
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kva הטקסטיל 

1004010 
 1אל פסק 

kva 

בנין בית -הנהלה ראשית  

 הטקסטיל

  

1004011 
 1אל פסק 

kva 

בנין בית -הנהלה ראשית  

 הטקסטיל

  

1004012 
 1אל פסק 

kva 

בנין בית -הנהלה ראשית  

 הטקסטיל

  

1004013 
 1אל פסק 

kva 

בנין בית -הנהלה ראשית  

 הטקסטיל

  

1004014 
 1אל פסק 

kva 

בנין בית -הנהלה ראשית  

 הטקסטיל

  

1004016 
 1אל פסק 

kva 

בנין בית -הנהלה ראשית  

 הטקסטיל

  

1004051 
 30אל פסק 

kva 

בנין היכל -הנהלה ראשית  

 הסיטי

 פסק-חדר אל

1004052 
 30אל פסק 

kva 

בנין היכל -נהלה ראשיתה  

 הסיטי

 פסק-חדר אל

1004294 
 30אל פסק 

kva 

בנין היכל -הנהלה ראשית  

 הסיטי

 פסק-חדר אל

1004295 
 30אל פסק 

kva 

בנין היכל -הנהלה ראשית  

 הסיטי

 פסק-חדר אל

1004296 
 30אל פסק 

kva 

בנין היכל -הנהלה ראשית  

 הסיטי

 פסק-חדר אל

1004371 
 1אל פסק 

kva 

בנין בית -הנהלה ראשית  

 הטקסטיל

  

1004395 
 1אל פסק 

kva 

בנין בית -הנהלה ראשית  

 הטקסטיל

  

1004396 
 1אל פסק 

kva 

בנין בית -הנהלה ראשית  

 הטקסטיל

  

1004409 
 1אל פסק 

kva 

בנין היכל -הנהלה ראשית  

 הסיטי

 חדר מחשב שייך למכרזית טלפון

1005018 
אל פסק 

3KVA 

בנין בית -הנהלה ראשית יקה בע"מאדוויס אלקטרונ

 שרבט

 חדר תקשורת

1005040 

UPS -  אל

 3KVAפסק 

 TOPדגם 

4000RM 

בנין בית -הנהלה ראשית אדוויס אלקטרוניקה בע"מ

 הטקסטיל

 מוקד אחיות

 

 כי הנתונים המוצגים בטבלה לעיל הם הנתונים הידועים למכבי. יובהר הערה:
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 ב'נספח      

 

 ה ס כ ם
 2011 בחודש _________ אביב ביום ____-בתלשנערך ונחתם 

 

 ב י ן

 בריאות-מכבי שירותי
 227/99אגודה עותמנית מס' 

 היכל הסיטי –, ת"א 27מרח' המרד 

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

 ,מצד אחד  
 

 ל ב י ן

        ___________________________________________ 

 ________________________________________ח.פ:.

 ___________________________________________כתובת

                  

 ,"הזוכה" –אשר יקרא להלן       
 מצד שני,    

 

 

מערכות  לאספקת מערכות אל פסק לתחזוקת 140/2010 ושמספר פומבי ומכבי פרסמה מכרז  הואיל
, אשר "(המערכות" או "המוצרים והשירותים"-, ו"המכרז" - בהתאמה)להלן שות קיימות וחד

להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם  כנספח "א" העתק ממנו על נספחיו מצורף
 ;זה

 

 מכרזל "ג'כנספח "(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה" –והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן  והואיל
 ;נפרד מהסכם זהואשר מהווה חלק בלתי 

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

 
 ובכל נספחיו; והזוכה הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה והואיל

 
 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 המבוא והנספחים .1

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

 
 פרשנות .2

 אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.
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 הגדרות .3
 :פירוש אחרם, אלא אם הכתוב מחייב בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצד

 
 סכם זה, על נספחיו.ה   - "ההסכם"

 

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

, הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט אחזקת ואספקת מערכות אל פסק – "השירות/השירותים"
 בהסכם זה על נספחיו.במפרט ו

 
 מפרט.בהתאם למערכות אל פסק  – "/ מוצרים מערכות/  "מערכת

 
תמיכה טכנית והדרכה כל ימות כוללים, השירותי אחזקה שוטפת  -"שירותי אחזקה שוטפת" 

תיקוני שבר )כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים תיקונים, השנה, 
הדרושים  אספקת חלפיםמונעים לפי הוראות יצרן, עדכוני תוכנה ו

 .במצב תקין או לשם השבת המערכת לתפעול תקין המערכתלשמירת 

 

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

 הביצועים הנדרשת.

 

המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של המערכות באתרי מכבי, לשביעות   - "מועד מסירה"

גדר, לאחר שקיבלו הדרכה רצונם של המשתמשים, ע"פ המפרט שהו

 .אתר מכבילהפעלת המערכת וכפי שיאושר בכתב על ידי מנהל 

 

 אנשי קשר .4
 

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם  _________מכבי ממנה בזה את  4.1
 זה.

 
 הזוכה ממנה בזה את _________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. 4.2
 

בתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי נציג הזוכה יהא כתו 4.3
 וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם ידרש לכך ע"י מכבי.

 

 
 התקשרותתקופת ה .5
 

שלוש שנים, החל  לשתהא לתקופה המוצרים והשירותים ההתקשרות עם הזוכה לגבי רכישת  5.1

  .("תקופת ההסכם"ו/או  "תקופת ההתקשרות" –)להלן  מיום _______ ועד ליום _______

כל  שנתייםבנות נוספת  ותתקופשתי למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב 5.2
"תקופות  –)להלן  ההסכםותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל אחת, בתנאים זהים, 

  (.האופציה"
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 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .6
 

 
 __________מדגם את המערכות הזוכה מצהיר, כי הוא רשאי לשווק בישראל, מטעם היצרן,  6.1

ומסוגל לתת שירותי אחזקה שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית  _____________________
 וביקורות טכניות למערכות הנ"ל, לפי המפורט בהסכם זה על נספחיו.

 
המערכות, הציוד המתכלה, כבי את לספק למ , בכל תקופת ההתקשרות,הזוכה מתחייב 6.2

ולעמוד בכל הכמויות,  המחיר ובהצעת מפרטשירות למערכות בהתאם למפורט בהסכם זה, בהו
 התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ובמסמכי המכרז. 

 
מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע, ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים  זוכהה 6.3

הכל כמתחייב מהוראות הסכם  ות, לשם תחזוקתן ולשם הדרכת הפעלתן,לשם התקנת המערכ
, לשירות ולאחזקת /לייצורזה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים, הנדרשים על פי כל דין, ליבוא

 המערכות והחומרים לביצוע הבדיקות במערכות.

 

ותו להשיג, הזוכה מצהיר, כי בהיותו הסוכן המורשה של היצרן, יש ויהיו ברשותו ובאפשר 6.4
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.
 

יצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה הזוכה מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את ה 6.5
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.

 
רותים בהתאם להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות, הזוכה מתחייב ליתן את השי 6.6

 בצוות עובדים מיומן ובציוד תקין.

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

 של ההסכם.
 
 

 אספקת המערכות  .7
 

 יו"ש ורמת הגולןכולל א ברחבי הארץ המוצרים והשירותים לאתרי מכבייספק את הזוכה  7.1
 (."אתר מכבי" –)להלן 

 
בכתב/פקס/הזמנה הזמנה כפי שתמסור מכבי לזוכה ב ,המערכות לאתר מכביהזוכה יספק את  7.2

מתחייב לספק, להרכיב, להתקין, להוביל, לחבר כל מערכת לכל מקורות הזוכה  ממוחשבת.
 מקובל ותקין. האנרגיה הנדרשים לצורך הפעלתה התקינה ולמסור אותה למכבי במצב פעולה

 
על ידי מנהל  חתומה. תעודת משלוח על תעודת משלוחהמערכת במכבי הזוכה יחתים את מקבל  7.3

אישור כי קרי  –תהווה אישור ל"מסירה"  ,או מי מטעמםאחזקה מחוזי או מנהל תפעול במטה, 
המערכת נתקבלה, הופעלה באופן תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בה, 

רשימת מנהלי האחזקה המחוזיים ומנהל התפעול במטה תועבר מעת לעת  .ות רצונםלשביע
 ממכבי לזוכה. 
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הזוכה יספק את המערכות בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש, בכפוף לכך שמכבי תקצה  7.4
פי הנחיות היצרן, כפי -מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועל

 .ידי הזוכה-שתימסרנה על
 

 על פי דרישת מכבי יפנה הספק את הציוד הישן בתוך שלושה ימי עבודה מהודעת מכבי על 7.5
 רצונה בכך.       

 
  ממועד הזמנת מכבי. עבודה ימי 7 בתוךמערכות יסופקו לידי מכבי ה 7.6

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

 של ההסכם.
 

 ותמיכה מקצועית רכההד .8
 

המיועדים להפעיל את המערכות ולהשגיח על פעולתן התקינה מכבי הזוכה ידריך את עובדי  8.1
בשימוש במערכות, בהפעלתן ובתחזוקתן ברמת המפעיל, לפי הנחיות היצרן. ההדרכה תנתן בכל 

בה תוצב המערכת מיד לאחר התקנתה ותמשך עד אשר יוטמע השימוש במערכת,  אתר מכבי
 .אתריעות רצון מנהל הלשב

 
זוכה יספק עם כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית  8.2

  אחזקה בעברית.הפעלה הוראות 
 

תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המערכות ובשיטות העבודה בהן למשתמשי  הזוכה יספק 8.3
 המערכות, לפי הצורך או לפי פניה של מכבי.

 
 מערכותל קהוחזתשירות  .9
 

שנים לפחות( לכל מערכת. תקופת  3ושירות של ____ שנים ) מתחייב לתקופת אחריותהזוכה  9.1
הזוכה יהיה אחראי (. "תקופת האחריות" –האחריות והשירות תחל ממועד המסירה. )להלן 

שכל מערכת שתסופק על ידו תהיה תקינה על כל רכיביה ואביזריה ותפעל בצורה שוטפת 
  ה ו/או מגבלה כלשהן.ותקינה ללא הפרע

 
יהיה אחראי לפעולתה התקינה של כל מערכת, על כל זוכה במהלך תקופת האחריות והשירות ה 9.2

, שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים, וכן תמיכה יעוץ והדרכה ללא תשלום נוסףרכיביה, ויספק, 
 למשתמשים

 
רותי תחזוקה שמורה למכבי האופציה לרכוש מהספק שי, והשירות תקופת האחריותבתום  9.3

 "(:תקופת התחזוקה בתשלום: " )להלן כמפורט להלן
 

 כוללת )למעט לגבי  המשך אחריות, אשר הינה (אחזקה כוללת""הלן: ל) - אחזקה כוללת
רכישת מצברים, כמפורט להלן(, מונעת ותיקוני תקלות וקלקולים כולל חלקי חילוף 

אריך הטיפול הבא ושם וכולל הדבקת מדבקות שמישות עם תאריך הטיפול שבוצע, ת
במהלך תקופת האחזקה הכוללת, עלות הרכישה של מצברים תשולם  מבצע הטיפול.

 בנפרד מעלות האחזקה.
 

בתום תקופת האחריות, יחל הספק לספק שירותי אחזקה כוללת בתשלום, אלא אם הודיעה  9.4
להחליף מכבי אחרת. למען הסר ספק, למכבי הזכות להפסיק את שירותי התחזוקה בתשלום או 

את שיטת התחזוקה בתשלום )אחזקה כוללת/אחזקה מונעת/תיקוני תקלות וקלקולים( בכל 
 .עת
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מכבי, לכל המערכות החדשות והמערכות הקיימות, ויכלול שירות התחזוקה יינתן באתר  9.5

וני שבר )כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים מונעים לפי , תיקונים, תיקתמיכה טכנית והדרכה
אספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין או לשם השבתה  ,הוראות היצרן

לתפעול תקין, ביקורות טכניות, והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי. השירות כולל 
 לקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה. את כל העבודות, החומרים והח

 

ערבי חג בין בימי ו' וו 17:00עד  08:00נתנו בימים א' עד ה', בין השעות יקה יוחזתשירותי ה 9.6
   .13:00עד  08:00השעות 

 
יענו באותו יום עבודה  14:00קריאות שתתקבלנה עד השעה  זמני תגובה לקריאות שירות: 9.7

 14:00קריאות שתתקבלנה לאחר השעה  שעות ממועד קבלת הקריאה אצל הזוכה. 4ובתוך 
 למחרת . 08:00 -תטופלנה ב

 
 3 -ולא יאוחר מ ,נה קריאת שירות תמיד באותו יום העבודהתיע ,השבתת מערכתבמקרים של 

 , ותטופל עד לסיום התקלה, גם אם תגיע סמוך לסוף יום העבודהשעות מקבלת הקריאה
 

חיוניות כוללות: חדרי  למערכותאל פסק המקושרות  מערכותשעות לתיקון  4זמן תגובה של 
 ות בזמן הקריאה .ללא תל בתי מרקחתתקשורת מרכזיים, מוקדים רפואיים , 

 
שעות מעת קריאת השירות, למעט שבתות  48הזוכה מתחייב לתקן כל תקלה תוך מקסימום 

 וחגי ישראל.
 

שעות  48הזוכה יהיה ערוך לספק מערכת חלופית במידה והתקלה במערכת לא תתוקן בתוך  9.8
מהגעת הטכנאי לבדיקת המערכת. במקרה זה מתחייב הזוכה להעמיד לרשות מכבי מערכת 

 חלופית ברמה זהה או דומה לזו של המערכת נשוא הסכם זה ובאופן מיידי. 
 

הזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמערכות ויציג אותו  9.9
 פי דרישת מכבי. -למכבי בכל עת על

 
פי המלצת היצרן, ככל הדרוש -הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על 9.10

לתיקון ולתחזוקת המערכות, לרבות תוכנות דרושות, וזאת לתקופה של שבע שנים לפחות 
 ממועד המסירה של כל מערכת וכל עוד המערכות בשימוש מכבי. 

 

בתום תקופת האחריות והשירות תהא מכבי רשאית, אך לא חייבת, לרכוש מהזוכה שירותי  9.11
הצעה או כפי שסוכם במו"מ שנוהל תחזוקה בתשלום למערכות אל פסק בתעריף שנתי כאמור ב

 "(.שירותי תחזוקה בתשלום" –בין הצדדים )אם נוהל(, לפי הנמוך ביניהם )לעיל ולהלן 
 

שנים ממועד הרכישה של כל  10הזוכה יהא ערוך למתן שירותי תחזוקה בתשלום משך לפחות  9.12
 מערכת. 

 

או  תקשרותתקופת ההמובהר כי מכבי איננה מתחייבת לרכוש שירותי תחזוקה בתשלום, בכל  9.13
)גם אם מכבי לא תרכוש שירות תחזוקה בחלקה, אולם אין בכך כדי לגרוע מחובתו של הזוכה 

, בתקופת ההסכם, לפי דרישת מכבי ועפ"י לכל קריאה לספק שירותי תחזוקה בתשלוםשנתי( 
 . שיקול דעתה הבלעדי של מכבי
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ת התחזוקה בתשלום, אם תהיה, הזוכה יספק על חשבונו, בתקופת האחריות והשירות ובתקופ 9.14
שירות תחזוקה מונעת בהתאם להוראות היצרן. מועדי שירות התחזוקה המונעת יתואמו 

 מראש עם נציגי מכבי.
 

הזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת ממערכות האל פסק ויציג  9.15
לידי מחלקת האחזקה במכבי את פי דרישת מכבי. כמו כן, הספק יעביר -אותו למכבי בכל עת על

ספק בהתאם להוראות הע"י למכשירים נספח הוראות אחזקה המפרט את הטיפול שיבוצע 
 היצרן.

 
חודש ימים לפני תום תקופת האחריות והשירות ו/או תקופת התחזוקה בתשלום, מתחייב  9.16

כל  הזוכה, כי טכנאי מטעמו יבדוק את תקינות כל מכלולי מערכת האל פסק, וכי יבוצעו
התיקונים הדרושים בה. הזוכה יעביר דו"ח רשמי, כי המערכת סיימה את תקופת האחריות 

 והשירות ו/או תקופת התחזוקה בתשלום כשהיא תקינה לחלוטין.
 

הזוכה מתחייב, כי במידה ואחד המועסקים על ידו לא יתאים לשירות ו/או לא יעמוד בדרישות  9.17
 .בי רשאית לדרוש את החלפתוהמקצועיות הכרוכות במתן השירות, תהא מכ

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

 .של ההסכם.
 

 ת מכבי יובוהתחי .10
 

מכבי מתחייבת להפעיל את המערכות בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות עובדים המיומנים  10.1
 לכך. 

 
חופשית למערכות לצורך בדיקתן, טיפול בהן  מכבי תאפשר לזוכה, בתיאום מראש, גישה 10.2

 ותחזוקתן.
 

   ותנאי תשלוםהתמורה  11
 

 נספח א'ביהיו כמפורט ומחיריו למכבי  ספקעל ידי ה יםהמסופק ציוד/המוצריםהרשימת  11.1
 .מחירים אלו יהיו תקפים לכל תקופת ההסכם להסכם זה.

 

 יום הוצאת החשבונית. מחירים הנקובים במט"ח יתורגמו לש"ח לפי שער החליפין היציג ל 11.1.1

 

חודשים מיום חתימת ההסכם יעודכנו המחירים הנקובים בש"ח בשיעור השינוי שחל  12אחת ל  11.1.2
המדד הידוע ביום  יהיהמדד הבסיס לבחינת ההצמדה הראשונה . במדד המחירים לצרכן

 ._____עמד על אשר ( ______האחרון להגשת ההצעות למכרז )מדד חודש ______ שנת 
 הצמדה כלפי מטה של המחירים מתחת למחירי ההצעה במכרז.לא תהיה 

 

אליו הוצמדו המחירים )להלן: "המדד החדש"( יהווה את  הצמדה, המדד לאחר ביצוע כל 11.1.3
 הבסיס להצמדה הבאה שתבוא אחריה.  

 
של שוטף +  התמורה תשולם כנגד חשבוניות מס כחוק, אשר יוגשו ע"י הזוכה למכבי, בתנאים 11.2

 ריך כל חשבונית.יום ממועד תא 66
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כהגדרתם הנוספים  לגופיםהזוכה מתחייב לספק את המערכות באותו המחיר ובאותם התנאים  11.3
עפ"י תנאי  זוכהלהתקשר עם ה ןמעוני ההנוספים ו/או מי מהם יהי הגופיםבהסכם, במידה ו

 , וכל התנאים שבהסכם זה יחולו עליהם.זה הסכם
 

( ידחה התשלום השירותלחודש העוקב לביצוע  1-אם לא תוגש חשבונית במועד )לא יאוחר מה 11.4
 בהתאמה.

 

  יות ראח 12

 
מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או  12.1

ו/או  הו/או לעובדי"( המזמיןלמכבי )להלן בסעיף זה גם "הפסד, לגוף ו/או לרכוש, שיגרמו 
השירות לישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם מתן ו/או לצד ש הו/או למי מטעמ הללקוחותי

 ו/או במסגרתם, כמפורט ומוגדר בהסכם זה. ואספקת המוצרים
 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק ו/או  12.2
הוצאה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או תשלום שייגרמו למזמין, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין 
תביעה שתוגש נגד המזמין, כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות הספק, על פי ההסכם ו/או על פי 
כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה ו/או 
סעד אחרים ובלבד שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו/או הוצאה ו/או תביעה 

 כאמור.

 

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד תחילת  12.3
הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על 
חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 

להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן "ביטוחי מצורף הב"אישור עריכת ביטוחים" 
הספק" ו/או "הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לרבות כל 
הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת 

לא פחות משלוש שנים מתום  לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך
 תקופת ההתקשרות.

 
 ביטוח 13

 
מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב  13.1

 בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת החוזה.
 

א מתחייב, בין היתר, הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והו 13.2
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה 
מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות 
 כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל

 מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

 

יום לפני  14 -ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הספק להמציא למזמין, לא יאוחר מ 13.3
מועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל 

תום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא ח
ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי 
מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו 

 של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
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ין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה בהקשר זה מובהר, כי א 13.4
כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק 
מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שהספק אחראי לו על פי 

 הסכם זה ו/או על פי כל דין.

 

ם תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי המזמין, אישור עריכת ביטוחים במועד תו 13.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות  3כאמור בסעיף 
 על פי ההסכם.

 

מובהר והיה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם  13.6
 ום חידוש עריכת הביטוח.לשער הידוע בי

 

אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק  המזמין יהא רשאי, 13.7
כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 

היר מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על פי נספח זה. הספק מצ
ומתחייב כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 
המזמין ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת 
הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים המוטלת על הספק 
 כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

 

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין,  13.8
בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. כמו כן, יתחייב המבטח  וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה

תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי  שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם
 יום מראש. 60המזמין לפחות 

 

ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי מתן  13.9
/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיו של הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו

 המזמין לקבלת שיפוי. 

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  13.10
כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי ביטוח הרכוש שהתחייב 

לאישור עריכת ביטוחי הספק, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא  1ף לערוך כמפורט בסעי
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, והוא פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו כל אחריות 

 לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות.

 

ן השירותים נשוא הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מת 13.11
חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 
ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך 
כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחלופין, 

אי הספק לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט רש
 לעיל. 

 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית לא יהיו  13.12
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. 2010נחותים מהנוסח הידוע כביט 

 
 רישיונות והיתרים 14
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 הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אומתחייב למלא אחר הזוכה  14.1
ההיתרים ו/או הרשיונות 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, 

 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

 

 תהווה הפרה יסודית.הפרת סעיף זה  14.2
 

 מועסקי הזוכה 15
 

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  15.1
כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על 

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

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם  15.2
 החלים עליו.

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

בעת מתן השירות או בכל  למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שיגרם להם
 פעילות הקשורה למתן השירות. 

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

פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם -שניתנת על
שירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן ה

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 

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

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

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

ונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנת 15.6
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 
 ההסכם. של

 
 שמירת סודיות .16
 

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

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

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

 .1977 –העונשין, התשל"ז 
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סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית 
 של ההסכם.

 
 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .17
 

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

שתוקפה  )שקלים חדשים( ש"ח____ 75,000בגובה של , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
 .תהתקשרולאחר תום תקופת ה שנתייםהחל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום 

 
או הסתיים  מבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות 17.2

מתן השירות מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי 

תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של  –ההסכם 
והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור  ימה תקופת ההתקשרותהערבות לתקופה שתיקבע. הסתי

 תחזיר מכבי לזוכה את כתב הערבות הבנקאית.
 

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

 פטי כלשהו, או למתן הוכחה כלשהי.למו"מ מש
 

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא הזוכה חייב  17.4
 7לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 

 סכום ממנה. )שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל
 

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

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

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

 
 

 
 הפרת הסכם .18

 
 .פי כל דין או ההסכם-מכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על 18.1

 
או מי  בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה 18.2

יסול עסקים באופן אחר, והליכים חמטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או 
 יום. 30תוך  ואלו לא בוטל

 

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  18.3
 

 לבטל את ההסכם לאלתר; או 18.3.1
 

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  18.3.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא  3ההתחייבות תוך 

ייגרמו נגרמו ו/או שפיצויים בגין הנזקים ש אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה
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 .הקיום כאמור-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביל
 

הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  17.3בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  18.4
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה  50,000מוסכמים בסך 

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

 
הפר הזוכה את ההסכם הפרה לעיל ו/או  18.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  18.5

רשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את שאינה יסודית ומכבי ד
ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 

לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את  ,שנדרש על ידי מכבי
די מתן הודעה על כך בכתב, והזוכה יהא חייב י-קיומו, וזאת על-ההסכם מחמת הפרתו או אי

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו ש"ח  50,000 לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך
אין  למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.

 ד או תרופה אחרים ו/אובאמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סע
 נוספים על פי כל דין.

 
הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  18.6

עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 
 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

 
מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד ביטול ההסכם על ידי  18.7

 שתקבע מכבי בהודעה.
 

 הסבת ההסכםאיסור  .19
 

כויותיו על פי ההסכם או זהזוכה איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, או להמחות לאחר את  19.1
 אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי. ,את החובות הנובעות ממנו

 
העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת  כל מסירה או 19.2

 וחסרת כל תוקף.
 

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 19.3
 

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 19.4
עניין" בו -ברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או מכבי הינה "בעלגוף משפטי המהווה ח

 . 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -כהגדרתו של "בעל
 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו.

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

 של ההסכם.
 

 זכות קיזוז .20
 

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

 
ין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, טעויות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, ב

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

 העדר בלעדיות .21
 :למעטנשוא הסכם זה,  םהספק יהיה ספק בלעדי של מכבי בפריטי

 )"מגה לאב"( או הנרכשים עבורה.ברחובות במעבדה המרכזית של מכבי  מערכות/פריטים המצויים
ידי מכבי לספק -תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ לפריטים אלו,בנוגע 

אינה הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים השירות  את
  יל עבור מכבי.שירות דומה ו/או מקב

 
 ויתור בכתב .22
 

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

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  22.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 
לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -ללא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו ע 22.3

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

 שונות .23

 
. לדרישת מכבי הספק B2Bהספק מודע לכך שמכבי בוחנת עבודה עם מערכות מסחר אלקטרוני  23.1

ברה , תוך שלושה חודשים מהודעת מכבי על רצונה בכך, מול החB2Bיערך לעבודה במתכונת 
 שתבחר על ידי מכבי כמקובל.

 

לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת של חשבונית מרכזת במבנה  23.2
 .שתגדיר מכבי

 
 סמכות שיפוט .24

 
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -אביב-בתלוסמך שמקום מושבו ו/או למכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המ
 

 ומתן הודעות כתובות הצדדים .25
 

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.
שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה אלקטרוני למען  פי הסכם זה תישלחנה בדואר-כל ההודעות על

 שליחתן . שעות מעת 24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 
 
 
 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

 ___________________               __________________ 
 ה ז ו כ ה                           מ כ ב י
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 תאריך:_____________       
 לכבוד

 שלוביםו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים  מכבי שירותי בריאות
 "(בימכ" )להלן ביחד ולחוד:

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 "(הספק)להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 
וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם בקשר עם מתן שירותי _______________________ 

 " השירותים)להלן בהתאמה: " ספקשנערך ביניכם לבין ה
 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימההסכם" -ו

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
ות ו/או נזק גוף ו/או נזק , בגין מו1980 -)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

₪  20,000,000 נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של
קבע כי ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה ויהלאירוע ובסה"כ לתקופת 
 .ספקמי מעובדי ה נושאים בחובות מעביד כלפי

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו  - ת כלפי צד שלישיביטוח אחריו .2
לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם 

לאירוע  ₪ 6,000,000 ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של
ביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הובסה"כ לתקופת 

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

 .באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק

בקשר עם  ,גרר, לרבות נזק בגין נזק גוף ו/או רכוש דין יעפ" הספקאחריותו של  כיסוי -חבות מוצר טוחיב .3
בגבול "( המוצרים)להלן:" ו/או הבאים מטעמו הספק י"עמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצרו/או 
הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות  טוח.הבילתקופת  כלתביעה ובסה" ₪ 2,000,000של ות אחרי

מכבי ת לשפות אורחב מהביטוח כאמור  מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה .
רמו בקשר נזקים שנגלהספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר ו/או מחדלי  למעשי הבשל אחריות

עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 
רטרואקטיבית מיום תחילת  תחולה. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת אחד מיחידי המבוטח

ההסכם, אך לא לפני החלה בטרם נחתם  זאתשבנדון, גם אם פעילות  השירותיםפעילות הספק בקשר עם 
 תחול בפוליסה כי מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או יבוטל בחברתנו שהביטוח במקרה .___________

 וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג וב מהמועד נוספים חודשים 6 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת
 נושא לכל ייחשב, המוארכת גילויה תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע
 . הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין

 . ₪ 100,000 לסךעד  recall -הביטוח מורחב לכלול כיסוי ל 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה  -ביטוח אחריות מקצועית .4
חדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מ

 מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של
ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪ 2,000,000

עמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד מחדלי הספק ו/או מי מט
 עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

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

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

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

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

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

 
 כללי 

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  ספקה .5
 לעיל. 
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ו/או מי  מכביקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו .6
 .הו/או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  המטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .7
 יום מראש. 30הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

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

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

         
 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 אוטנומית

 

 לכבוד

 227/99ת אגודה עותמאנית מס' מכבי שירותי בריאו

 תל אביב 27רח' המרד 

 הנדון: ערבות מס' ___________

 א.נ.

)להלן "סכום הערבות"( כשהוא צמוד למדד ₪  75,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

 רכישה ותחזוקה של מערכות אל פסק.  "החייב"( בקשר עם הסכם ל –)להלן 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי , 

כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה 

 בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

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

 עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור  " המדד היסודי"(  אזי, יחושב סכום –היינו ____ נקודות )להלן 

 "סכום הערבות המוגדל"(. –עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן 

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

 

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

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.

 

 _ ועד בכלל . ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  ________

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

        

 בכבוד רב,

 

 שם הבנק:__________

 שם הסניף:__________
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 ג'נספח 

 לכבוד: מכבי שרותי בריאות

 
 2010140/ מס'פומבי  הנדון: טופס הצעה למכרז

 
 התאגיד המציע: 

 
            המוצע: / מערכת שם המכשיר

 
                           המוצע: פירוט הציוד הנלווה

 
 __________________דגם:  תוצרת:__________________________

 
 הערות: 

 
_______________________________________________________ 

 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

בשם ______________________מצהירים ומתחייבים נו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום א
 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.

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

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

 המצורף כלשונו.

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

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

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן,  1.5
ימים מהמועד האחרון  90טלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו לא לב

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

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

 ש"ח/ דולר ארה"ב $ / אירו, לא כולל מע"מ. -נקובים בלרכש המחירים בהצעה  1.7

 
ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער הדולר ארה"ב $ / שער האירו היציג 

 נכון ליום האחרון להגשת ההצעות למכרז.
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 להלן הצעתנו : .2

 
 ערכתמחיר המ 2.1

 מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהי.  הינו הערכה בלבד. מכבי אינההכמויות אומדן 

 
אומדן   פריט

ת יוכמו

  שנתי

לפריט מחיר 

בודד כולל 

  אספקה התקנה

מטבע 

 מחיר

 שנות אחריות

 3)מינימום  ושרות

 שנים(

MTBF –  זמן פעולה בין

 תקלות לפי הצהרת יצרן

1 KVA 5     

2 KVA 10     

3 KVA 1     

TOP 3000 RM 

 כולל כבילה

25     

TOP 4000  כולל

 כבילה

5     

5 KVA 5     

6 KVA 5     

7 KVA 1     

8 KVA 1     

9 KVA 1     

10 KVA 1     

KVA 10  תלת פאזי

 כניסה חד פאזי יציאה

2     

     AH 5-7  180מצבר 

     AH 12 120 מצבר

     AH 18 120 מצבר

     H 24 90 מצבר

     H 38 60 מצבר

     H 65 30 מצבר

כבל עם חיבורי כניסה 

-16ויציאה לאל פסק 

32A 

10     
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  עלות אחזקה 2.2

 הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהי. הכמויות אומדן 

 
 שנתית כוללתאחזקה 

כמות  אופן התחזוקה

מכשירים 

 נוכחית 

 מטבע מחיר מחיר 

 בלבד( ₪)

 הערה

 בהתאם למפרט ₪  ____ 290 ., כוללKVA 15עד  למכשיר אחזקה כוללת

 בהתאם למפרט  ₪  ____ KVA. 10 15אחזקה כוללת למכשיר מעל 

  
 

 אחזקה מונעת + שירות לפי שעה                               :לא ישוקלל בבחירת הזוכה

 הערה מטבע מחיר מחיר  פרוט אופן התחזוקה

כולל חומרים  אחזקה מונעת

 , כוללKVA 15למכשיר עד שוטפים 

בהתאם  ש"ח ____ לשנה

 למפרט

כולל חומרים  אחזקה מונעת

 .KVA 15שוטפים למכשיר מעל

בהתאם  ש"ח ____ לשנה

 למפרט

)מעבר  תיקוני תקלות וקלקולים

 לאחזקה מונעת(

  ש"ח ____ שעת נסיעה 

  ש"ח ____ שעת שרות

  ש"ח ____ עלות מכסימלית לקריאה אחת

לי על חלקי אחה מינימאחוז הנ

חילוף ממחירון הספק לשוק 

 המוסדי

____ %  

 
 הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהי.  אומדן הכמויות 

   .מכבי שומרת לעצמה הזכות לבחור את אופן ההתקשרות לנושא האחזקה 

 .ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה 
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 :מסמכים שיש לצרף להצעה  רשימת .3

שהמסמכים הרשומים מטה צורפו  X-נא וודא וסמן ביש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. 

 להצעתך 

 אישור תאגיד. [ ] 

 אישור רו"ח על היקף פעילות כספית. [ ]   

 המעיד על היות המציע נציגו המורשה בארץ. אישור יצרן [ ]  

ותשלום  וק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונותאישור בדבר ניהול ספרים לפי ח [ ] 
 .1976 –חובות מס(, תשל"ו 

 מסמכי המכרז.ל' זד, נספח תצהיר העשוי בפני עו"  [ ]

 .נספח ו' למכרז – ערבות בנקאית [ ]   

  .ה ותכונותיה העיקריותתמונתהמערכת, צבעוני באיכות נאותה, המכיל תיאור  פרוספקט [ ]

 מורשי חתימה בחברה.בדבר עו"ד/רו"ח אישור  [ ]
 
 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. [ ] 

 טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום. [ ]   

 
 השם המלא:__________________חתימה:_________________

 
 תפקיד:__________________חותמת: _________________

 
 _______________כתובת:__________________טלפון:___

 
 :__________________דואר אלקטרוניתאגיד:__________________ 'מס
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  ד'נספח 

 טופס פרטי המציע

  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 

  פרטי המציע .1
 

 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.  

 

 
 
 תיאור כללי של המציע  .2
 
 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .3
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 

 
 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע : 

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

 ותמיכה מקצועית:
 
 

______________________________    ______________________________ 
 

_____________________________     ______________________________ 
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 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 
 

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

 מספר מערכות מהדגמים המוצעים במכרז, שנמכרו ע"י המציע בשנתיים האחרונות:
 
 

 מספר כולל של מערכות פעילות כנ"ל, שנמכרו על ידי המציע בשנתיים האחרנות :
 
 

 רוכשים המפורטים להלן:שמות ה
 
1___________________________ .     2____________________________ . 
 
3___________________________ .     4____________________________ . 
 
5__________________________ .     6____________________________ . 
 
 
 

מערכות ם ביותר להם סיפקנו/להם אנו מספקים להלן פירוט לקוחותינו הגדולי .5
 לקוחות לפחות(  4)נדרש פרטי  אל פסק בפריסה ארצית

 
 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון:

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 מתן השירות:תקופת 
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 שם הלקוח:

 
 שם האיש הקשר:

 
 תפקידו:

 
 טלפון:

 
 תיאור השירות שניתן:

 
 תקופת מתן השירות:

 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 תיאור השירות שניתן:
 
 
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 

 

 

 : ________________________ חותמת ____חתימת המציע :________________  

 
 ______________________תאריך: 
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 ה'נספח 
 הגשה כתב ערבות
 

 לכבוד 

 מכבי שירותי בריאות  

 72רחוב המרד   

 תל אביב  

 
     כתב ערבות מספר __________הנדון: 

 
 

 ___________________)להלן: "המבקש"( ____ לבקשת _________________________
 

 ₪. __________________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
 

  .לרכישה ותחזוקה של מערכות אל פסק ,140/2010מס' פומבי אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז 

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

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

 ועד בכלל. 15.5.11ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 
 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

__________________________________________________________ 
 כתובת הבנק          שם הבנק     מספר הסניף  
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה וחותמת        שם מלא        תאריך 
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 ו'נספח 

  ר י ה צ ת
 
 

 את האמת לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר ___________ת.ז. __________________________ הח"מ _ אני

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

 פומבי  כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___________________ )להלן: "החברה"( למכרזתצהירי זה ניתן 
 . ____________לאספקת, 140/2010

 

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

 ולא ע"י קבלן משנה/אחר את המוצרים והשירותים., .    החברה מסוגלת לספק למכבי בעצמה2

  .המוצרים והשירותים באספקת פחות,שנים ל 3בישראל של נסיון מוכח  תבעל.    החברה 3

 ת מערכות אל פסק בכל רחבי הארץ ..    החברה בעלת יכולת לספק שרותי אחזקה ואספק4

 ברותח השנים האחרונות סיפקה החברה שרותי אחזקה ואספקת מערכות אל פסק לפחות לשתי 3.   במהלך 5

 צוותי )שני טכנאים( שרות ניידים. 5נוספות בפריסה ארצית ובעל       

  מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת..   6

 

  ______________________ 

 חתימה                                      

 

____ במשרדי ברחוב ____________הופיע בפני עורך דין _ __________הנני מאשר בזה כי ביום 
מספר זהות  ידי תעודת עצמו על ההי_____ שז__________ _____________________, מר

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא ואחרי שהזהרתיו כי עליו  ______________
 .בפני יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה

 

______________________ 

 חתימה וחותמת                                    

 
  


