
  

 

 

 

 ("הבקשה" –)להלן  מערכות מיזוגשרות ורכש של עבור בקשה להצעת מחיר 

 

 כללי .1

 
רות עבור מערכות ש( מעוניינת לקבל הצעות ל"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 –)להלן  על פי צורך מעת לעת ונלוויםרכש מיזוג כמפורט בהמשך ועבור  מיזוג

 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים"

לדואר יעל מאיר את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  .1.2

)ספק שיהה מעוניין  .03/03/2016ם חמישי עד יו yael@mac.org.ilאלקטרוני 

 בקבלת פרטים נוספים ו/או סיור בשטח מוזמן לפנות ליעל מאיר (

צעה מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל ה .1.3

 שהיא. מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4

מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות לאחר קבלת הצעות  .1.5

 המיטביות.

 

 דרישות סף להגשת הצעת מחיר  .2

 
 יום בשנה. 365 24/7מוקד זמין לקריאות שרות הפעיל  .2.1

שעות  4חדר מחשב במידי ולא יאוחר מ בגין תקלות ביאת שירות מתן מענה לקר .2.2

 ממועד קבלת הקריאה ותכלול ביצוע התיקון הנדרש בשלמותו.

 24מתן מענה לקריאת שירות עבור מערכות מיזוג מפוצלות )כמפורט בנספח ב'( עד  .2.3

 שעות ממועד קבלת הקריאה ותכלול ביצוע התיקון הנדרש בשלמותו.

 צוותים מיומנים  4מתן השרות המבוקש לפחות הספק יעסיק לצורך  .2.4

הספק מספק שרות כמפורט מעלה לגופים נוספים המוגדרים כקריטיים כדוגמת חדר  .2.5

 המחשב מרכזי של מכבי.

 

 היקף השרות .3

 
 : בין היתר  י במסגרת הסכם זה יכלולהקבלן למכב שייתןהיקף השרות 

 :כמפורט טיפולים תקופתיים אחזקת שבר כוללת ו

  או החלפתו בבד פילטר. ניקוי סוללת  האווירמסנן ניקוי 

 במקום(. וניקוי המאייד כולל מפוחהפנים )

 

 



 

  יבוצע טיפול מונע  –בכל מזגן בו תתפתח חלודה מתפשטת 

 ודה לשכבת מגן + צבע יסוד  לפחותמקומי הכולל חומר להפיכת החל

 ,הקבלן יבצע טיפול מונע כנגד התפתחות פטריות במזגנים 

 ורך ניקוי הסוללות באחריות הקבלןזגן לצפירוק מ

  העברת המזגן מחימום בדיקה חזותית ושמיעתית ובדיקה פונקציונלית בפעולה, כולל

 לקירור ולהפך

  :פעמים בשנה 2כל טיפול תקופתי יבוצע בכל המזגנים 

 חודשים 6–תקופה לעניין זה הינה ל  - 

נות ובהתאם לעוסדר התקופות יהיה בהתאם לתאריך תחילת הסכם שרות  -

 השנה ובתאום עם מנהל התפעול

  ממוחשב שיכלול מס' מזגן ,  חודשים לקבל מידי הקבלן דו"ח  אחזקה לשישהאחת

 ל במזגן תיאור התקלה ואופן הטיפולהגעה לטיפו מיקום , שעת קריאה , זמן

 תיקונים באחריות ועל חשבון הקבלן 

  לותלפי הצורך כולל סב –הובלת המזגנים למעבדה וחזרה 

 במישרין או בעקיפין פירוק והרכבה וכל עבודה הקשורה בתיקון המזגנים 

 אספקת כל החלקים, אביזרים וחומרים שונים הדרושים 

  ילוף, גז, רצועות(חלצורך ביצוע התיקונים ואחזקה שוטפת )חומרים, חלקי 

 למקורים חלקי החילוף שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים וזהים 

  חלפת התרמוסטט תבוצע ללא תשלוםמחייבת החדר ה בתרמוסטטתקלה 

 ל מזגן שיגיע צביעה לכ ניקוי יסודי כולל שטיפת סוללות וטיפול מונע חלודה הכולל

 למעבדה לצורך תיקון

  יוודא שסביבת  באזור הטיפול וכןהקבלן ידאג לפינוי לכלוך וציוד ישן שהוחלף / הושאר

 עבודתו תישאר נקיה

 אותםה ממצבם המכני הלקוי, אלא ישפץ הקבלן לא ישבית מזגנים כתוצא 

  עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מכבי תהיה –השבתת מזגן 

 

 השרות אינו כולל: 

 מזגןתיקון נזקים שנגרמו בזדון או משבר או מגניבה ושלא כתוצאה מפעולה רגילה של      

 

 התמורה .4

 
ה והשני תשלומים, אחד בתחילת השנ 2 -התמורה עבור השרות תשולם לקבלן ב .4.1

 כעבור חצי שנה. לכל תשלום יתווסף מע"מ כחוק.

 יום מיום הגשת חשבון. 60שוטף +  –תנאי תשלום . 4.2

 מחיר התמורה לא יהיה צמוד למדד כלשהוא. –הצמדה .4.3

הקבלן ימציא למכבי אישור על ניהול ספרים כחוק כמתחייב מחוק עסקאות גופים  .4.4

 כל תשלום שיקבל ממכבי. ציבוריים וכן חשבוניות כדין עבור

 חודש 24משך ההתקשרות הינו ל 

המזמין רשאי לקצר/להאריך להפחית ו/או להוסיף ציוד כרעות עיניו ובהודעה 

 מוקדמת של חודש לספק.

 

 

 



 

 : פרוט ציוד המיזוג  .5

 
 כולל חלפים שרות ואחזקה למערכות מיזוג של חדר מחשב .5.1

 שנים  10 -כ"ס כל יחידה  בני כ  20יחידות מדגם יוניפלר   3

  שנים 15 –כל יחידה בני כי   כ"ס 6 מדגם ליברטידות יח    2

 למערכות מיזוג מפוצלות ואחרותכולל שבר וטיפולים שוטפים  שרות אחזקה  .5.2

 בנספח א'  -כמפורט  כולל חלפים

 

  גרת שרות האחזקה עבור יחידות מיזוג שלא במסרכש פריטים הצעת מחיר ל .5.3

 בנספח ב' – רכיבים מפורט פרוט ה  5.2הפורט בסעיף 

 הצעת המחיר כוללת :

 מחיר הרכיב

 הובלה

 התקנה והפעלה

 שעות נסיעה



 : טופס ההצעה .6
 מחירים לפני מע"מ

 

                                                                                        : שם הספק .6.1

 

 :לקוחות מרכזיים  .6.2

 

ותק במכירת  חברה

 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

 

 

 כולל חלפים : שרות למערכות מיזוג חדר מחשב .6.3

 

 ליחידה מחיר כמות תיאור מערכת

  3 כ"ס 20יחידות 

  2 כ"ס 6יחידות 

   סה"כ

 

 

 שרות ואחזקה למערכות מיזוג מפוצלות ואחרות כולל חלפים : .6.4

 

 ליחידה מחיר כמות מערכתתיאור 

  21 מפוצל/מנדף ניםמזג

  VRF 2מערכות 

   סה"כ

 

 

 פרטי וחלקי מיזוג : .6.5

 5.3ראו דגשים בסעיף 

 

 יש למלא מחירים בטבלה הרצ"ב נספח ב'



 

 נספח א'
 במטה מכבי פרוט יחידות מיזוג עצמאיות

 

 

מספר 
 מספר מכבי מזגן

סוג 
 המזגן

מיקום 
 הערות חדר בניין המזגן 

1 116 1004476 
 35עילי 

wng  2קומה 
הטקסטי

   207חדר  ל

2 117 1004477 
מיני 

 2קומה  אלקטרה 
הטקסטי

   211חדר  ל

 2קומה  מפוצל 1005053 125 3
הטקסטי

   219חדר  ל

 2קומה  מפוצל 1004485 126 4
הטקסטי

   241חדר  ל

  2קומה  מפוצל 1004478 131 5
הטקסטי

   242חדר  ל

   מסעדה הסיטי קרקע מינדף 1005214 141 6

   מסעדה הסיטי קרקע מינדף 1005213 142 7

8 143 1004474 
מזגן 
   מסעדה הסיטי קרקע מפוצל

9 144 1005215 
מזגן 
   מסעדה הסיטי קרקע מפוצל

10 106 1004309 
מפוצל 

   אל פסק הסיטי  1-קומה  כ"ס  5.5

 הסיטי  C1קומה  מפוצל 1005059 132 11
חדר 

   רת/דוארתקשו

12 104 1004386 
 35עילי 

wng  קומהC3   מחסן אחזקה הסיטי   

13 122 1004413 
מפוצל דו 

   חדרי מפעילים הסיטי  10קומה  מאייד

14 100 1004307 
מיני 

 הסיטי  16קומה  אלקטרה
חדר דרום 

   מערבי

15 101 1004366 
דייקין 
   ישיבות מנכ"ל  הסיטי  16קומה  מפוצל 

   מזכירות מערב הסיטי  16קומה  מפוצל 1004306 130 16

17 103 1004305 

מיני 
אלקטרה 

   לשכת מנכ"ל הסיטי  16קומה  כ"ס 4.5

   חדר תקשורת שרבט  C1קומה  מפוצל 1005054 133 18

19 149 1005229 
מזגן 
   חדר תקשורת שרבט 3קומה  מפוצל

20 148 1005228 
מזגן 
   ורתחדר תקש שרבט 4קומה  מפוצל

21 147 1005217 
מזגן 
 שרבט 15קומה  מפוצל

טלרדיולוגיה 
   חדר תקשורת 

22 146 1005216 
מערכת 

VRF   מעבים  2מאיידים ו  4מע'  טלרדיולוגיה שרבט 15קומה  2 

 



 

 נספח ב' 
 יחידות מיזוג וציוד משלים ונילווהפרוט 

 

 ליחידה₪  מחיר תאור

    400אספקה והחלפה פנקול 

    600החלפה פנקול אספקה ו

   800אספקה והחלפה פנקול 

   1000אספקה והחלפה פנקול 

    1200אספקה והחלפה פנקול 

עם  400הרכבת פנקול והתחברות למים הקרים 
 הברזים 

  

עם  600הרכבת פנקול והתחברות למים הקרים 
 הברזים 

  

עם  800הרכבת פנקול והתחברות למים הקרים 
 ברזים  

  

עם  1000פנקול והתחברות למים הקרים  הרכבת
 הברזים 

  

עם  1200הרכבת פנקול והתחברות למים הקרים 
 הברזים 

  

   עם מאיץ 400החלפת מנוע פנקול 

   עם מאיץ 600החלפת מנוע פנקול 

   עם מאיץ  800החלפת מנוע פנקול 

   עם מאיץ  1000החלפת מנוע פנקול 

   מאיץ עם  1200החלפת מנוע פנקול 

   החלפת טרמוסטט

   הרכבת  משאבת מים

   החלפת מגש ניקוז של פנקול

   הרכבת תריס יציאת אוויר

   הרכבת תריס יציאת אוויר כולל שרשורי + מתאם 

   הרכבת דמפר עם שלט

   אבמטיית עזר לניקוז

   הח' ברז חשמלי לפנקול

   הח' פיקוד לברז חשמלי לפנקול

   התקנת מפוצל 

   צנרת 

   תושבת 

   45החלפת מנוע יוניק 

   50החלפת מנוע יונק 

   400-600החלפת מכלול לפנקול 

   החלפת ברז חשמלי 

   כ"ס  3.5החלפת מדחס 

   4החלפת מדחס 

 5החלפת מדחס 
 


