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 ("הבקשה" –)להלן  שעוני דופק משדרים לאספקתקבלת מידע בקשה ל

 

 כללי .1
 

שעוני דופק לאספקת מידע  ( מעוניינת לקבל "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 (, כמפורט בבקשה." "המוצר –להלן ) משדרים

 

לדואר  אריאל תורג'מןשלוח אל ליש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ו את ההצעות .1.1
 . 5.1.1116 עד יום  turjema_a@mac.org.ilאלקטרוני 

 
 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.   .1.1

 
 ניתן להציע גם יותר ממוצר אחד.  .1.1

 
 תיפסל.נדרש האיכותי הבסף  תעמודשלא  הצעה .1.6

 

 יחידות עבור אבלואציה. 2  חיוב,ספק, ללא ל תבקשמ מציעבמידה הצורך, ה .1.5
 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.1
לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 

ימו, זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים ע

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
 

ימים מקבלת  7תוך שישלח אליו הסכם יחתום על  תקשרתחליט מכבי לה מויע ספק .1.1
מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי ו. הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימ

 נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 מפרט                                                 .1
 

 הערות יש / אין איפיון מס"ד

 מאפייני המוצר המבוקש 

כאשר מתפקד כמד צעדים  – 7/ 42אפשרות למדידה   .1

 דרך אקסלרומטר

  

לבדיקת מיקום + חישוב  – GPS-חיבור ל -מד מרחק   .4

 מרחק, גובה וקצב 

  

למדידת פעילות ומרחק )מה המרחק  –מד צעדים   .3

 שבוצע(

  

 ייעודי דופק חיישן ע״י רצוי – מאמץ למדידת – דופק מד  .2

blue tooth 

  

   יתרון – זיעה/  חום מד  .5

   יתרון  - קלוריות חישוב  .6

 כמה – המנוי של יומית התנהגות) יומית פעילות רמת  .7

 של משוכלל לחישוב יתרון –( ישן כמה, מתאמן כמה, פעיל

 יותר צתנמר אירובית ופעילות( דופק ממד מידע) הליכה

 .(דופק שןימחי מידע)

  

   זמן פעולה מרבי בין טעינות.  .8

טעינה ופריקת מידע פשוטות ככל האפשר )אוכלוסיה   .9

 מבוגרת בחלקה(

  

אפליקציה לסלולרי לסנכרון מידע וקבלת נתוני פעילות   .11

 מעובדים.

  

   .נייח למחשב אפליקציה  .11

   .יתרון  –  רוסית ו/אובעברית  ספר הדרכה  .14

   (יתרון –תמיכה בשפה עברית, אנגלית )רוסית וערבית   .13



 היבטים טכנולוגים 

זמינות נתונים גולמיים )אפשרות  –ממשק למערכת ענן   .12

להוריד נתונים לקבוצה מוגדרת מראש. יצוא לקובץ אקסל 

 ( יתרון

  

   אפשרות לשידור הנתונים און ליין )אוטומטית(  .15

  ממשק מנהל שיאפשר:

 : ברמת הפרט  .16

                       :הגדרת נתונים אישיים על המנוי  .1

 .רמת פעילות, משקל, גובה, דופק נוכחי, גיל, מין

  

                    :                           הגדרת יעדים .4 

 משקל, אימון זמן, יומית פעילות מקסימלי, רמת דופק

  .יעד

  

                        :               אימון תכנית הגדרת .3 

 משקל, אימון זמן, יומית פעילות מקסימלי, רמת דופק

 .יעד

  

   אפשרות לעריכת יעדים ע״י מאמן. .2 

                           צפייה בנתוני האימון :         .5 

שליפת מגמות ומידע גולמי לניתוח )ברמה יומית/ 

 שבועית/חודשית( 

  

 :הקבוצה ברמת  .17

 .אפשרות להגדרת קבוצת משתמשים כקבוצה .1

  

אפשרות להרשאת "מנהל/מאמן" שתאפשר עריכה  .4 

 .וצפייה ללא מגבלה

  

 מלבד, בה לשותפים בקבוצה המידע חשיפת נטרול .3 

 זמין יהיה בקבוצה המידע: כלומר", מאמן/מנהל"ה

 ."מאמן/מנהל"ל רק ונגיש

  

 שירות 



   8:11-41:11 –תמיכה טכנית מרחוק   .18

   הדרכה –טיפול בתקלות   .19

    בלאי )טיפול פיזי במכשיר( –טיפול בתקלות   .41

 
 

 שירות, תחזוקה, עדכוני גרסאות ואחריות .1.1
 

 משך אחריות ללא תשלום ותכולתה, כולל שדרוגים ועדכוני גרסאות. .1.1.1
 

 פירוט רכיבי השירות והתחזוקה. .1.1.1
 

, כולל אופן הזמנת ומתן השירות: באמצעות מחשב/ נציג טלפוני/ טכנאי .1.1.1
 היררכיית טיפול ואבחנה בין תקלה משביתה לתקלה שאינה משביתה.

 

 מכשיר חלופי בעת תקלה משביתה. .1.1.1
 

 שימוש בחלפים מקוריים/חלופיים. .1.1.6
 

 לוחות זמנים למתן שירות. .1.1.5
 

 אתרים לאספקה. .1.1.1
 

 הכשרה נדרשת של אנשי השירות. .1.1.1
 
 

 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .1
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1
 

 .__                                                                                                    : יצרן .1.1

 
 .__                                                                                           שם המוצר:  .1.1

 

 .                                                                                                         דגם:  .1.1
 

 ___________________________________________ . ארץ ייצור .1.6

 
 
 
 
 
 



 לקוחות מרכזיים למוצר: .1.5
 

רת ותק במכי חברה
 המוצר

 טלפון איש קשר

    

    

    

 
 

 אין למלא בכתב יד - מחיר המוצר .1.1
 

 הערה מטבע  מחיר  מוצר

    

    

    

 

  מכשירים. 252 –כ  רכשובתקופת הפיילוט י* 
 

 :_____________________התקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספק .1.1
 

 אחריות ושירות .1.3
 

 המחיר כולל אחריות, שירות תחזוקה ושדרוגים, ללא חיוב, לתקופה של  .1.3.1
 .שנים     __________

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה: .1.11
 

 . מפרט מלא של המוצר המוצע 

 איכות. ניתק 

 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 
 

  מחלקת  ל תורג'מןאריאיש לשלוח דוגמאות של כל אחד מהפריטים המוצעים עבור ,

 ת"א. 27רכש ציוד וחומרים, מכבי שירותי בריאות, רח' המרד 
 
 הערות .1.11

 

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 
 המחירים אינם כוללים מע"מ . 

 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 
 $/דולר ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי//אירובארה" ניתן להציע הצעות בש"ח/

. לכל מטבע אחר יש לבקש , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"חאוסטרלי
  אישור מראש.

  ימים. 02תוקף ההצעה 


