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 מנהלה
 כללי .1

ספקים המסוגלים לספק  2להתקשר עם עד  תמעוניינ"( מכבימכבי שירותי בריאות )להלן " .1.1
 ם כלהלן:שירותי למכבי

ה )או התקנ .מתיזי מיםל אוטומטיותלמערכות  תקופתיותוביקורות אחזקה  .1.1.1
 ורך., בהתאם לצמתזים במערכות קיימות תוספת( של

 אחזקה וביקורות תקופתיות והצטיידות לפי הצורך. .1.1.2

 (.או "השירותים" "השירות" :)להלן ביחד

 .שני האיזוריםלהגיש הצעה עבור  חובהבחלוקה לשני אזורים.  השירות ינתן למתקני מכבי .1.2
 (.יחד האיזוריםיתכן זוכה אחד לשני ) לגבי כל אזור בנפרדבחירת הזוכה / זוכים תיעשה 

, יעדים והכמויות שירותלקבל הצעות מתאימות בהתאם למפרטי ה מכבי מבקשת .1.3
  .ונספחיוהמוערכות כמפורט בנספח א' 

. למכבי שמורה האופציה  להאריך את תקופת שנתייםההתקשרות היא לתקופה של  .1.4
( מיטיבים 2( זהים ; או )1, בתנאים: )כל אחת שנהתקופות נוספות בנות  3 -ההסכם ב

 .בתיאום עם הזוכה

לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  אינה מתחייבת  מכבי .1.5
 פי שיקול דעתה הבלעדי.-מכבי  רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על

 .לא יתקיים משא ומתן .1.6

מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים  .1.7
 צו בכך. , אם ירלהלןכהגדרתם 

 

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

 שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 114/2015מספר רגיל   מכרז פומבי – "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"
מכונים, בית משרדים,  ,מרפאה :מהמצוין להלן אשר יכלול אחד או יותר מבנה –מכבי"  מתקן"

המערכות   אשר בו מצויים , מרכז לוגיסטי )מרלו"ג(מעבדה  מרכזית,  ,מרקחת, מרפאת שיניים
  והציוד נשוא מכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהאתר בו יסופק השירות .

 מכבי טבעי,  נט בע"מ,מכביד )ע"ר(, קרן מכבים רפואיים בע"מ, אסותא מרכזי – "הגופים הנוספים"
  .פי שיקול דעתם של הגופים-בע"מ, בית בלב בע"מ, הכל על וניהול  מכבי יזמות

יוד על כל סוגיהם( הידרנטים והצ, מטפים )גלגלונים:  מטלטלים / קבועים  כולל  –ציוד כיבוי אש
 הנלווה )זרנוקים ומזנקים(.

 

 מנהלה .3

 מסמכי המכרז רכישת .3.1

המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' 
ה', -, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'14אביב, קומה -בתל 27המרד 

לא כולל ימי חג , 30.4.15ועד ליום  16.4.15. כל זאת, החל מיום 10:00-14:00בין השעות 
שלא יוחזר(, במזומן או באמצעות המחאה ש"ח )  1,500של  בתמורה לתשלום סך ועד, ומ

  לפקודת מכבי שירותי בריאות.

 בירורים ופניות  .3.2

במכבי שירותי  08:30בשעה  3.5.15לרוכשי המכרז יתקיים ביום  חובה כנס ספקים .3.2.1

 . במהלךחדר ישיבות  2C , בתל אביב, בית שרבט קומה4קויפמן בריאות, רח' 
המפגש ניתן יהיה להעלות שאלות. בכל מקרה התשובות תימסרנה כאמור בסעיף 

 להלן. 3.2.5
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נציגת ל המכרז ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי .3.2.2
וזאת אך ורק בקובץ  7.5.15  עד ליום, ועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלגב'  ,מכבי 

Word  באמצעות דואר אלקטרוני: 'ובנוסח ובמבנה המצ"ב כנספח ,

mandel_an@mac.org.il . על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו
 . 03-5143643בטלפון מס' 

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

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

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

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה  .3.3.1
רכזת  -לידי גב' ענת מנדל  114/2015סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל 

" )או למי שימונה כממלא 14, תל אביב, קומה 27ועדת המכרזים, ברח' המרד 
 מקומה(.

. המועד האחרון להגשת 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2
. הצעות שלא תוגשנה עד למועד 12:00בשעה , 28.5.15 חמישי ההצעות הוא יום

 האמור, לא תתקבלנה!

, לאחר חתימתה, והיא ג'כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3
תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל 

, וכמפורט עפ"י בטופס ההצעה 3סעיף המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט ב
 ש במכרז, וזאת בעותק אחד.הנדר

 .נרכשו ממכביכפי שמען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.4
תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את היא 

 פרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.הכל 

ת המכרזים, המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיב .3.3.5
ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה רכזת תוחתם המעטפה ע"י 

 תאריך ושעת קבלה.

הצעות השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.3.6
 לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו ה ל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכםע .3.3.7
וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה 

 שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,ואם להתקשר עם מכבי בהסכם
האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי 

 מטעמה, עקב כך.

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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 להשתתפות במכרז  ם מוקדמיםתנאי .4
 רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:  .4.1

 תאגיד רשום כחוק בישראל. .4.1.1

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

ירות ש)הכוונה לתיק לשירות תחזוקה ומערכות  2012-2014בשנים כנסותיו ה .4.1.3
 .כל אחת מהשניםל, לפחות ₪ 1,500,000 חדשות(, הןקנות לקוחות ולא לביצוע הת

. והציוד את השירותים)ולא באמצעות קבלני משנה(  מסוגל לספק למכבי בעצמו .4.1.4
 ולצורך 712מילוי מטפי כיבוי בהתאם לת"י ניתן להשתמש בקבלן משנה לצורך 

 .מתיזי מים במערכות קיימותהוספת 

 לפחות, באספקת השירותים ם האחרונותהשני 5סיון מוכח בישראל של יהינו בעל נ .4.1.5
 .נשוא מכרז זה

לחברה הסמכה מטעם מכון התקנים הישראלי למתן שירותי תחזוקה למתיזי מים  .4.1.6
 .1928י לפי ת"

 .129הסמכה לתחזוקת מטפים לפי ת"י  בעל .4.1.7

שהינם מוסמכים מטעם מת"י להתקנה ותחזוקת  אנשי שירות 10 מעסיק לפחות .4.1.8
אנשי  10מעסיק לפחות  ;)תחזוקאי מוסמך למתזים( 1928לפי ת"י  זיםימערכות מת

שירות שהינם מוסמכים מטעם מת"י להתקנה ותחזוקה של ציוד כיבוי אש לפי ת"י 
 10 -הם אך לא פחות מייכולה להיות חפיפה בינ) )תחזוקאי מוסמך למטפים( 129

  .בסה"כ(אנשי שירות 

 רכבי שירות. 10לפחות   ברשותו .4.1.9

ים בפריסה ארצית, בכל רחבי הארץ, לרבות:  אילת,  בעל יכולת לספק השירות .4.1.10
 איו"ש ורמת הגולן.

  בו זמנית.  במכבי שונים מתקניםבשני   למערכות, לספק את השירותיםמסוגל  .4.1.11

לקוחות לפחות )בפריסה   10 -לדוגמאת השירותים נשוא מכרז זה שירותים  סיפק .4.1.12
בנקודות  פרוסותהמערכות מתזים  50 בנפרד היו  םמה דארצית( כאשר לכל אח

 חמשב, םאתרים שונים לתחזוקת ציוד כיבוי אש מטלטלי 50 –שונות ברחבי הארץ ו
  (, לכל שנה)כל אחד לחוד שנים האחרונות.

לקבלת פניות ודיווחים על  בשעות הפעילות של הספקברשותו מוקד שירות לקוחות  .4.1.13
 תקלות.

יכות המזערי עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון הא .4.1.14
 הנדרש.

 השתתף בכנס ספקים. .4.1.15

 ן, ובכפוף לפירעוכךרכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על  .4.1.16
 התשלום בפועל.

 

שלא  הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע סף עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי .4.2

 הצעתו תפסל. –התנאיםמ אחדיעמוד ב

לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, ועדת  .4.3
מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת 
הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או 

במכרז זה להגשת  כל נייר אחר כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע
  .ההצעות
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 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5
)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת  90המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .5.1

ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש 
)ששים( יום כל אחת,  60עד מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של 

ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע 
 למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב.

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי  .5.2
, וזאת באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכז ,ענת מנדל המציע בכתב, לידי הגב' 

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. ימי עבודה 2בתוך 

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

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

 

 אישור עריכת ביטוחים .6

"אישור אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  .6.1
(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת ביטוחים עריכת ביטוחים"

 .פוף לזכייתו במכרזחתומה על ידי חברת ביטוח, בכ

בסכומי הפוליסות או שינויים  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .6.2
 מהפוליסות איזו של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרהמהותיים נוספים. 

 המכרזים ועדת תהא, כאמור במקרים, לעיל האמור למרות .המציע הצעת תיפסל, הנדרשות
 הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת אישור את לתקן מהמציע לדרוש רשאית
 .במכרז

 דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי .6.3
 .כאמור ההכרזה למועדמכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד  של הבלעדי

       ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיףובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים  שאלות .6.4
 .לעיל

את  ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יום, למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .6.5
 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, הביטוחיםאישור עריכת 

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .7
צעה או כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מהה .7.1

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

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים  .7.2
, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, 30% –; ואיכות 70% –להלן: מחיר 

 בחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.ובאופן שתי

 ציון האיכות .7.3

 .ז'כנספח ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב 

 ציון המחיר .7.4

  .ינתן לכל אזור בנפרד– השירותמתן ציון המחיר ל
על פי המשקולות  2', סעיף נספח ג בטופס ההצעה הצעת המציע,  סכימת ייקבע על פיהציון 

 :המפורטים להלן
 , לכל אזור.מציון המחיר 50%מקבל משקל של  – 2.1.1סעיף 
 , לכל אזור.מציון המחיר 8% מקבל משקל של – 2.1.2סעיף 
 מציון המחיר, לכל אזור. 2%מקבל משקל של  – 2.1.3סעיף 
 , לכל אזור.מציון המחיר 5%מקבל משקל של  – 2.2.1סעיף 
 ל אזור., לכמציון המחיר 20%מקבל משקל של  – 2.2.2סעיף 
 מציון המחיר, לכל אזור. 15%ל של קמקבל מש – 2.2.3סעיף 
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ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של  .7.5
המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין 

ף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי של היצרן ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצר
מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע, וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של 

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י -המציע מהתקשרויות קודמות, וכן על
 .להלן 7.11צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

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

הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים  תדחהועדת המכרזים  .7.7
בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו 

כרזים באופן שייקבע על ידה ולפי במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המ
 . שיקול דעתה הבלעדי

סיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי יבאם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "נ .7.8
תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור 

 .סיון גרוע" עם מציע זה ילזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה "נ

 סיון גרוע" פירושן: יצורכי סעיף זה, המילים "נל .7.9

 ;השירותים  המוצרים ו/או אי שביעות רצון מאיכות .7.9.1

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .7.9.2

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי  .7.10
המציע  מנת לבחון את ת רצונה, עלשיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעו

 והצעתו במסגרת שיקוליה.

 ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות .7.11
שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע 

ת לפסול הצעה אם תהא המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאי /מוצרו/או לשירות
 סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

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

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

 חודשים מיום תחילתו. )שלושה( 3מכבי בתוך  על ידישהיא, או יבוטל  סיבה

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .8

 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף ההתקשרות הזוכה במכרז יחתום על הסכם  .8.1
 מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה )שבעה( ימי

ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות 
 .כמופיע בנספח ב' למכרז

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

ערבות בנקאית  הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכביבמעמד החתימה על  .8.3
  פי הנוסח המצ"ב.-לביצוע התחייבויותיו עלאוטונומית 

 

 ביטול המכרז .9
לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע  .9.1

והכל  ,שירותה פקתידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאס-כלשהו, כל עוד לא ייחתם על
 (.'נספח בכמפורט בהסכם ההתקשרות )

מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה  .9.2
 .כאמור לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז -אך לא חייבת  -הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 לפי העניין . מציעים,כל האו  שי המכרזלכל רוכאלקטרוני  הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר .9.3
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החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי  .9.4
 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 עיון במסמכי המכרז .10

לאחר פרסום  ,1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם להוראות תקנה  .10.1
וצאות המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה ת

או חלק ממנה למכבי לכיסוי העלות הכרוכה במתן  לשעה ₪ 005תשלום בסך של  תמורת 
 . זכות העיון כאמור 

 עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו .10.2
במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת 

 .אישור מראש ובכתב ממכבי

 

 בעלות על מסמכי המכרז .11
מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין 

הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש  לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או
 .מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר

 

 מכות שיפוטס .12
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז 

 . יפו -זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב 
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 א'נספח 

  רטמפ
 

 אלא אם צוין אחרתבשלב הסכם ההתקשרות דרישות הכרחיות כל הדרישות במפרט הינן 

 

 :כולליםהשירותים  .1

כולל תוספת  אוטומטיות למתיזי מים, אחזקה מונעת, תיקוני שבר, שירות מקיף למערכות 1.1
מטפים )על כל ונים,גלגל הכולל וציוד כיבוי אש  מתיזי מים במערכת קיימת  10התקנה של עד 

ואספקת חלפים לצורך ביצוע אחזקה  אשר יכלול ביקורות רנטים ועמדות כיבוי אש הד סוגיהם(,
 .או לשם השבת המערכת לתפעול תקיןמונעת ולצורך שמירת המערכת במצב תקין, 

לבצע  אותו ואת עובדיולעמוד בדרישות מת"י ובאישורים המתאימים המסמיכים  המציעעל  1.2
 .ד ומערכות אלותחזוקה, בדיקה והתקנה של ציו

לת"י ביקורות תקופתיות לציוד והמערכות בהתאם לתדירות הנדרשת המפורטת לעיל ובהתאם  1.3
 . 129ות"י  1928

התקנת ציוד/מערכות חדשות בהתאם לנדרש אשר יוזמנו מעת לעת עפ"י דרישתה והזמנתה של  1.4
 (." ו/או "המערכות"השירותים")להלן מכבי 

תיהם )כולל פירוט הציוד הנבדק והביקורות ותוצא הספק מנהל מעקב ממוחשב על ביצוע 1.5
יהווה  –אישורי בדיקה ותקינות עפ"י התקן ומיקומו בכל מתקן(  ומגיש ללקוחותיו באופן מרוכז 

 יתרון.

 .יהווה יתרון –בעצמו ולא על ידי קבלן משנה  מתזים מערכותניסיון בהתקנות של לספק  1.6

 –קבלני משנה על ידי לא ו ,חברהב מהנדס"י מתזים ע מערכותיכולת תכנון עצמאית של בעל  1.7
 יהווה יתרון.

אתר אינטרנט המספק מידע און ליין ללקוח על ביצוע שירות ואישורי תקינות הספק מפעיל  1.8
 יהווה יתרון. – מתקן ברמת

, זמן נסיעה, השירותים כוללים: הובלה/שינוע יובהר כיובנוסף לאמור לעיל, למען הסר ספק,  1.9
 הדרכה באתר מכבי בו ינתנו השירותים. ו השעות עבודה, אחזק

מראש עם מנהל/ת אחזקה  יתואםמועד ההגעה למתקן לצורך ביצוע מתן השירותים למערכות  1.10
יתכן, ובמקרים חריגים, תדרש  , או מי מטעמם.מונה בטיחות מחוזי או מנהל המתקןממחוזי או 

 (. עבודה בימי שישיעבודת לילה ו ) המתקןבשעות שלאחר שעות פעילות ו בימיםעבודה 

 

 :ביקורות לציוד יבוצע כדלקמן תדירות ה .2

 מתיזי מים: 2.1

 ( דשית )כולל רבעונית + חצי שנתיתביקורת חו 2.1.1

 ביקורת שנתית    2.1.2
 במידה וקיימות משאבות  1928ביקורת כוללת טיפול ותחזוקת משאבות בהתאם לתקן ה

 מטפי כיבוי: 2.2

 ביקורת שנתית לכל המטפים. 2.2.1

 למטפים רלוונטיים שנים 5/6/12 -פעם ב תחזוקהכולל ביקורת שנתית )  2.2.2
 כל מטף(. של בהתאם לשנת ייצור

 ( רנטים /זרנוקים /מזנקים/גלגלוניםהידעמדות כיבוי אש ) 2.3

 ביקורת שנתית  2.3.1

 ביקורת חמש שנתית לזרנוקים   2.3.2
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)כהגדרתם מתקני מכבי ב מתיזי מיםל את הביקורות התקופתיותמצורפת בזה טבלה המרכזת     2.4
 :מעת לעת להשתנות ועשויכולל אומדן כמויות המתאר מצב נוכחי במכבי,  במכרז(

 

 ביקורות תדירות תיאור המערכת סוג
  שנה במשך

 )האזורים בשני זהה(

 המערכות כמות
 באזור הקיימות

 1פר מס

 המערכות כמות
 באזור הקיימות

 2 פר מס

 כוללת עצמאית מערכת
 חשמלית משאבות בית

 8 חודשית ביקורת

2 2 
 3 רבעונית יקורתב

 1 שנתית ביקורת

 ללא עצמאית מערכת
  משאבות

 8 חודשית ביקורת

47 56 
 3 רבעונית ביקורת 

 1 שנתית ביקורת 

 כוללת עצמאית מערכת
 דיזל משאבות בית

 52 שבועית ביקורת

0 0 

 8 חודשית ביקורת 

)בשלב זה, לא קיימות 
 מערכות מסוג זה במכבי(

 2 ניתרבעו ביקורת

 1 שנתית ביקורת 

 

כולל אומדן כמויות המתאר מצב אש, כיבוי התקופתיות לציוד ביקורות להלן טבלה המרכזת את ה 2.5
 :מעת לעת להשתנות ועשוינוכחי במכבי, 

 

 תאור מוצר
אומדן 

 שנתי כמות

ידת יח
 מידה

 

3"  / 2" בדיקת ברז שריפה  יח' 600 

 (BCF "ג ) גז,אבקה , ק12עד  129בדיקת מטפה לפי ת"י   יח' 2232 

 ק"ג 75 בדיקת אבקומט תלוי

 יח' 600 בדיקת גלגלון עם הזרמת מים

 יח' 1206 בדיקת זרנוק

 יח' 193  ק"ג כולל חומר מילוי  3שנתית למטף אבקה  6ביקורת 

 יח' 192  ק"ג כולל חומר מילוי  6שנתית למטף אבקה  6ביקורת 

 יח' 192 ומר כיבוי( אומדן שנתישנתית למטפה )ללא ח 12בדיקה לחץ 

 

 

הזוכה ימסור בסיום הבדיקה דוח ביקורת ידני עפ"י תקן לידי נציג מכבי במתקן הנבדק אשר יחתום  .3
בסיום  ויאשר ביצוע הבדיקה שם + שם משפחה + חותמת ו תאריך. הדוחות יועברו כקובץ ממוחשב.

 ביצוע עבודה חתום על ידי נציג המתקן.אישור  יציג הזוכהתיקון, שדרוג או תוספת ציוד / חלפים 

 

הזוכה יעביר לממונה הבטיחות המחוזי או מי מטעמו באופן מרוכז את אישורי הבדיקה והתקינות  .4
 כדלקמן : 



 10 

לכל חודש באמצעות   15 -בתום כל חודש ביצוע ולא יאוחר מ – אישורי בדיקה למערכת המתזים 4.1
 ם לדרישתו של ממונה  הבטיחות המחוזי.מדיה מגנטית או כל אמצעי מחשובי אחר בהתא

 
 –)מטפים, גלגלונים, הידרנטים ועמדות כיבוי אש(  אישורי בדיקה שנתיים לציוד כיבוי אש 4.2

יועברו עד חודש שלאחר ביצוע הבדיקה בפועל באמצעות מדיה מגנטית/ דיגיטלית או כל אמצעי 
 מיחשובי אחר בהתאם לדרישתו של ממונה הבטיחות המחוזי.

 

  :שירותי האחזקהמהות  .5
 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יכללו השירותים בין היתר את הפעולות הבאות:

 - לתיקון תקלותשירותים שוטפים  5.1

 לכל אתר. בהתאם לתדירות שנקבעה הזוכה יבצע ביקורות שוטפות לציוד ולמערכות  5.1.1
ה של מכלולים היה ובמהלך הביקורת התגלו ליקויים הדורשים תיקון /החלפה / התקנ

( או מי מטעמו , מנהל אחזקה, מנהל המתקןממונה בטיחות מחוזיידווח לנציג המחוז )
 .ויקבל את אישורו

תופק הזמנת רכש עפ"י קריאות לתיקון תקלות שאינן במסגרת הביקורת התקופתית  5.1.2
 עפ"י טופס ההצעה .  הצעת מחיר /מחירון

בוצע ע"י מכבי באמצעות מערכת שירותי תיקונים לתקלות שוטפות במערכות ת הזמנת 5.1.3

ותכלול קריאה טלפונית, שתגובה במקביל במשלוח פקס/מייל ע"י מנהל  SAP -ה
 מי מטעמו./ממונה הבטיחות המחוזי או האחזקה  המחוזי ו/או מנהל המתקן ו/או 

תן תגובה לכל קריאה שיקבל ממכבי בכתב ו/או באמצעות הטלפון עד יהזוכה מתחייב ל 5.1.4
לת הקריאה ותכלול ביצוע התיקון הנדרש בשלמותו במידה וניתן ממועד קב שעות 3

 ובמידה והקריאה התקבלה במסגרת שעות עבודת הספק. לבצעו במתקן

תקלות שסובלות דיחוי יקבלו שירות ביום למחרת, או עד שני ימי עבודה,  5.1.4.1
 בתיאום עם מכבי.

 עם מכבי.שעות בתיאום  4תקלות שבר )שאינן סובלות דיחוי( יקבלו שירות תוך  5.1.4.2
 ול ו/או קריאת שרות לתיקון תקלהבאחריות הזוכה להחתים את נציג המחוז על כל טיפ

של יפול ע"י הזוכה ולשביעות רצונה  במערכות. חתימת נציג המחוז תהווה ראיה לעצם מתן הט
          מכבי מתיקון זה.    

 הציוד נשוא מכרז זה לכל סוגי  ,לתקופת ההסכם, כולל אופציות) חלפיםהזוכה יחזיק מלאי  5.2
 . מכבימערכות בשיאפשר מתן שירות הולם ל ,(הקיימים במכבי

 לקבלת פניות ודיווחים על תקלות.בשעות הפעילות שלו מוקד שירות לקוחות הספק יפעיל  5.3

כונן  / טכנאי)ויפעיל במהלך ההתקשרות(, לאחר שעות הפעילות של הספק, שירות פעיל מהספק  5.4
 .חובה במעמד ההגשה –נן סובלות דיחוי ליום שלמחרת שאילמענה של תקלות שבר 
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 1-נספח א

 מטלטלים וקבועיםאומדן כמויות לבדיקות לציוד כיבוי אש  - 1אזור מס' 
 מחוז הדרום

 שם האתר מס'
אומדן כמות 

 מטפים ידניים
 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
גלגלונים + 
 ברזי שריפה

3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

אומדן מע' 
 מתזים

 יחידת קצה

 אין מערכת -
+ קיימת 
 מערכת

 הערות

  - 2 1 3 רהט 1
  - 0 1 4 לקיה 2
  - 2 3 13 מצפה רמון 3
  - 3 2 5 ירוחם 4
  - 0 0 6 שדה בוקר 5
  - 4 2 6 גן יבנה 6
 יחידת קצה + 4 2 7 רחובות מזרח 7
  - 2 0 3 גני טל/בני עייש  8
 יחידת קצה + 4 2 2 מזכרת בתיה 9

  - 2 1 3 בית מרקחת רחובות 10
  - 8 4 18 רחובות סמילנסקי 11
  - 0 1 3 כסייפה 12
  - 0 0 3 בית יתיר 13
  - 10 11 18 ערד 14
  - 0 1 2 ערד שלוחה 15
  - 0 1 2 בית מרקחת ערד  16
  - 0 1 3 פיזיוטרפיה –ערד  17
 יחידת קצה + 4 4 7 אשדוד יא' 18
  - 0 0 5 מול בית מרקחת אשדוד סי 19
  - 6 6 14 אשדוד ג' 20
  - 14 14 20 יבנה 21
 יחידת קצה + 14 14 21 אשדוד ז' 22
  - 2 2 11 שדרות 23
  - 0 1 3 קיבוץ סעד 24
  - 0 1 2 שקף 25
  - 2 3 11 קריית מלאכי 26
  - 8 4 23 אופקים )חדש( 27
  - 0 0 2 אופקים בן גוריון 28
  - 1 0 4 עין הבשור 29
  - 0 0 3 בית מרקחת אופקים 30
  - 0 0 6 תפרח 31
  - 2 1 6 אופקים ) ישן( 32
  - 0 0 3 בני נצרים 33
 יחידת קצה + 18 18 56 באר שבע מר"ן  34
  - 0 1 9 באר שבע מגדלי הרכבת-בית מרקחת  25
 יחידת קצה + 4 4 4 בית מרקחת –באר שבע  26
 יחידת קצה  + 4 6 5 גדרה 27
 יחידת קצה  + 14 14 18 העצמאות –קריית גת  28
  - 2 2 5 שלוחה -קריית גת  29
  - 0 0 2 אוניברסיטת בן גוריון 30
 יחידת קצה + 19 13 23 אשקלון הגבורה 31
  + 4 4 4 ז'בוטינסקי –באר שבע נווה זאב 32
  - 2 2 4 102הדעת  –באר שבע  33
  - 2 2 3 בית מרקחת נתיבות 34
  - 2 2 15 מרכז מכונים –בות נתי 35
 יחידת קצה + 0 0 3 מכון רנטגן –נתיבות  36
  - 0 1 4 ערוער 37



 12 

 שם האתר מס'
אומדן כמות 

 מטפים ידניים
 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
גלגלונים + 
 ברזי שריפה

3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

אומדן מע' 
 מתזים

 יחידת קצה

 אין מערכת -
+ קיימת 
 מערכת

 הערות

  - 0 1 3 בית מרקחת דימונה 38
  - 10 15 26 השייטים -אשדוד ד  39
  - 4 4 8 אשדוד ו' 40
  - 0 3 4 מיתר 41
 יחידת קצה + 0 3 4 עומר 42
  - 0 4 10 באר שבע יא' 43
  - 1 3 4 ע ט'באר שב 44
  - 2 2 10 נתיבות שד' ירושלים 45
 יחידת קצה  +    להבים 46
 יחידת קצה  + 0 0 0 מרכז מכונים רחובות 47
  15 182 187 466 סה"כ  

 
 
 

 (+ ארכיון פתולוגיה 2.2+ מעבדה  1במבנה מגה לאב פארק המדע רחובות ) –מעבדה מרכזית 

 שם האתר מס'

אומדן כמות 
מטפים 

 יםידני
 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
גלגלונים + ברזי 

 שריפה
3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

 אומדן מע' מתזים
 יחידת קצה

 אין מערכת -
 + קיימת מערכת

 הערות

 יחידת קצה + 30 30 87 מעבדה מרכזית 1

 

 
 מרכז לוגיסטי לוד 

 שם האתר מס'
אומדן כמות 

 מטפים ידניים
 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
רזי גלגלונים + ב

 שריפה
3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

 אומדן מע' מתזים
 יחידת קצה

 אין מערכת -
 + קיימת מערכת

 הערות

 יחידת קצה + 16 16 50 מרלו"ג  1
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 מחוז ירושלים והשפלה

 שם האתר מס'

אומדן 
כמות 

מטפים 
 ידניים

 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
גלגלונים + 
 ברזי שריפה

3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

מדן מע' או
 מתזים

 יחידת קצה

אין  -
 ערכתמ

+ קיימת 
 מערכת

 הערות

 יחידת קצה  + 2 2 5 אזור 1
 יחידת קצה + 6 4 6 כצנלסון -בת ים  2
 משאבה + 12 12 19 קדושי קהיר –בת ים  3
  - 4 2 5 רמת יוסף –בת ים  4
 יחידת קצה + 4 4 8  36מכון פיזיו' אילת  –חולון  5
 יחידת קצה + 8 8 27 54אילת  –חולון  6
 יחידת קצה + 4 4 5 9קריית בן גוריון  לנדאו  -חולון 7
 משאבה  + 14 14 20 נאות שושנים 8
   4 4 3 צאלים -חולון התפתחות  הילד  9

 יחידת קצה + 2 2 4 קדושי קהיר –חולון משרדים  10
  - 6 6 12 לוד 11
  - 0 0 2 נתב"ג –מרפאה תעסוקתית  12
  - 4 4 6 31נורדאו  –ה טיפת חלב נס ציונ 13
 יחידת קצה + 2 2 6 53קניותר האירוסים  -נס ציונה  14
מתקן עומד להיסגר  +   5 30נווה ים  ראשל"צ הנחשול  15

במקומו  .2015במהלך 
 ייפתח אתר חדש

 יחידת קצה  + 16 16 27 1לישנסקי  -מרכז המכונים ראשל"צ 16
 ראשל"צ מגדלי שמש 17

 ( 1, -1) קומות  1הסחלב 
 יחידת קצה  + 8 8 18

 יחידת קצה  + 18 18 34 1זד"ל  –רמות ראשל"צ  18
 יחידת קצה  + 4 4 7  33ראשל"צ , שמעון פרס  –פרס נובל  19
  - 2 2 3 32מלש"ח רחובות , אהרוני 20
  - 2 2 12 11וייצמן  –רמלה  21
  - 2 2 4 82בלפור  –בית מרקחת בלפור בת ים  22
 יחידת קצה  + 2 2 2 39בית מרקחת בת ים כצנלסון  23
 יחידת קצה  + 2 2 4 54אילת  –בית מרקחת חולון  24
 יחידת קצה  + 2 2 2 43נאות שושנים גאולים  –בית מרקחת חולון  25
 יחידת קצה + 2 2 4 43קוגל  –בית מרקחת קוגל חולון  26
  - 0 0 2 בית מרקחת לוד 27
 יחידת קצה  + 2 2 4 1זד"ל  –של"צ בית מרקחת רא 28
השירה  –בית מרקחת קארדו ראשל"צ מערב  29

 העברית
 יחידת קצה  + 4 4 6

  - 2 2 4 11וייצמן  –בית מרקחת רמלה  30
 יחידת קצה + 4 4 2 39דוד המלך  –אפרת המח"ר  31
  - 2 2 2 שכונת הרימון –אפרת  32
 יחידת קצה +   2 מרכז המכונים בית שמש , נחל דולב  33
  +    קניון נעימי –בית שמש  34
 יחידת קצה + 2 3 5 + חדר תרופות 6צאלים  –רמת בית שמש , דונה  35
  - 0 0 2 15אליעזר המודעי   Aביתר עילית  36

 יחידת קצה  + 2 1 5 מרכז מסחרי חיים זקן  Bביתר עילית  37
 יחידת קצה  + 2 2 4 זקן מרכז מסחרי חיים  Bבית מרקחת ביתר עילית  38
  - 2 2 3 50המכבים  –גבעת זאב  39
 יחידת קצה + 2 2 3 קניון גילה -גילה    40
  - 20 20 21 ם -י 40אגריפס -מרכז רפואי רוטר 41
  - 2 2 3 40אגריפס  –בית מרקחת ירושלים  42
  - 2 3 4 ם -י 42אגריפס  -מכון התפתחות הילד 43
  - E  1 1 2קומה  42ריפס אג –בית רופאים  44

  - 4 4 5 ירושלים 24שטראוס -הדסה שטראוס 45
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 שם האתר מס'

אומדן 
כמות 

מטפים 
 ידניים

 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
גלגלונים + 
 ברזי שריפה

3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

מדן מע' או
 מתזים

 יחידת קצה

אין  -
 ערכתמ

+ קיימת 
 מערכת

 הערות

 יחידת קצה  + 6 6 8  3שד' החושן  –מבשרת ציון  46
 יחידת קצה  + 16 16 11 4-5קניון עזריאלי מודיעין קומות –מנהלת המחוז 47
 יחידת קצה  + 12 12 11 מכון התפתחות הילד–53מודיעין עמק דותן  48
 משאבות  + 30 29 26  8תלתן  –רכז רפואי מודיעין מ 49
 יחידת קצה + 2 2 4 הגבעה הדרומית –מודיעין עילית  50
  + 4 4 8 2שד' יחזקאל  -מודיעין עילית ברכפלד   51
      קריית ספר  –מודיעין עילית  52
  - 2 2 3 מרכז מסחרי ישן מכבים –מכבים  53
 ת קצהיחיד + 6 6 9 מזרח ירושלים 54
  - 4 4 4 891ביכר היהלום  –מעלה אדומים  55
  - 36 18 16 + בית מרקחת  45חיים תורן  –פסגת זאב  56
קריית יובל ירושלים +  6צ'ילה  –הדסה הקטנה  57

 בית מרקחת 
13 6 6 -  

      בית מרקחת הדסה הקטנה 58
מרכז מסחרי רמות א' כיסופים  –מרכז רפואי אלון  59

801 
המתקן עומד להיסגר  - 2 2 4

ולהיפתח במרכז 
המסחרי הסמוך מתקן 

 חדש 
  - 2 1 3 בית מרקחת מכבים 60
  34 314 290 448 סה"כ  
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 2-נספח א                                                                                                                                  
 אומדן כמויות לבדיקות לציוד כיבוי אש מטלטלים וקבועים  - 2זור מס' אי

 
 ת"א  27מתחם הנהלה המרד 

 שם האתר מס'
אומדן כמות 

 מטפים ידניים
 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
גלגלונים + ברזי 

 שריפה
3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

אומדן מע' 
 מתזים

 יחידת קצה

 אין מערכת -
+ קיימת 
 מערכת

 הערות

  - 8 4 54 ניין היכל הסיטיב 1
  - 0 0 20 בית שרבט 2
  - 12 6 3 בית הטכסטיל 3
  0 20 10 77 סה"כ  

 
 מחוז שרון

 שם האתר מס'
אומדן כמות 

 מטפים ידניים
 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
גלגלונים + ברזי 

 שריפה
3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

אומדן מע' 
 מתזים

 יחידת קצה

 אין מערכת -
+ קיימת 

 ערכתמ

 הערות

  - 2 2 4 יהודה אבן 1

 יחידת קצה + 6 6 8 אורנית 2

 יחידת קצה + 2 2 6  עקיבא אור 3

  - 2 2 4 מנשה אלפי 4

  - 2 2 4 פארם מכבי אריאל 5

  - 2 2 6 סניף אריאל 6

  - 8 8 11 השרון הוד 7

  - 2 2 3 פארם מכבי השרון הוד 8

  - 2 2 7 גנים הדר 9

  - 2 2 3 פארם כבימ גנים הדר 10

  - 6 6 14  הנדיב הרצליה 11

  - 6 6 10 7 השרון הרצליה 12

  - 2 2 3 10 סוקולוב הרצליה 13

  - 2 2 4 פארם מכבי הרצליה 14

  - 0 0 21  חדרה 15

  - 2 2 3 פארם מכבי חדרה 16

  - 4 4 9 טירה 17

  - 2 2 5  טייבה 18

 יחידת קצה + 2 2 7 יונה כפר 19

 יחידת קצה + 20 20 19 סבא כפר 20

   4 4 7 שמריהו כפר 21

 יחידת קצה + 30 30 37 גבע נתניה 22

 יחידת קצה + 2 2 7 דרום נתניה 23

  - 2 2 3 פארם מכבי דרום נתניה 24

  - 2 2 7 צפון נתניה 25

 יחידת קצה + 4 4 5 השרון קריית נתניה 26

  - 4 4 6 הגלעד חנה פרדס 27

 יחידת קצה + 16 16 44 פארם מכבי כולל -  קוהת פתח 28

 יחידת קצה + 2 2 7 יגאל צור 29

  - 2 2 5 קלנסואה 30



 16 

 שם האתר מס'
אומדן כמות 

 מטפים ידניים
 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
גלגלונים + ברזי 

 שריפה
3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

אומדן מע' 
 מתזים

 יחידת קצה

 אין מערכת -
+ קיימת 

 ערכתמ

 הערות

  - 8 8 11 העין ראש 31

 ) כולל משאבות ( + 40 40 77  השרון רמת 32

  - 10 10 5 חיצוני חניון השרון רמת 33

 יחידת קצה + 26 26 21 פארם מכבי כולל רעננה 34

  - 4 4 7 מונד תל 35

  11 232 232 400 סה"כ 

 
 מחוז מרכז

 שם האתר מס'
אומדן כמות 

 מטפים ידניים
 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
גלגלונים + ברזי 

 שריפה
3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

אומדן מע' 
 מתזים

 יחידת קצה

 אין מערכת -
+ קיימת 
 מערכת

 הערות

  - 4 5 20 אור יהודה 1
 צהיחידת ק + 2 2 3 אזורי חן 2
 יחידת קצה + 8 8 23 אילת 3
  - 0 1 6 שחמון -אילת 4
 יחידת קצה + 2 2 5 ניסים גאון –אלעד  5
 יחידת קצה + 4 4 4 יהודה הנשיא –אלעד  6
  - 24 24 31 ת"א 10בלפור  7
 יחידת קצה + 16 16 32 רבי עקיבא –בני ברק  8
 יחידת קצה + 2 2 3 גבעת שמואל 9

 יחידת קצה + 8 8 12 גבעתיים 10
 יחידת קצה + 6 6 8 הדר יוסף 11
  - 16 16 26 השל"ה 12
  - 8 8 16 גבעתיים -טיפולי בית   13
  - 6 6 8 יד אליהו 14
 יחידת קצה + 4 4 4 יהוד 15
  - 12 14 37 יפו 16
  - 4 4 14 כהנמן -בני ברק  17
 יחידת קצה + 24 24 18 מכבי השלום 18
 יחידת קצה + 8 8 4 ג ר" -מנהלת המחוז  19
  - 0 1 4 מרום נווה 20
 יחידת קצה + 16 16 12 קריית אונו 21
  - 6 6 7 רמת אביב ג' 22
 יחידת קצה + 22 15 31 רמת גן 23
 יחידת קצה + 2 2 5 שוהם 24
  - 4 5 12 שכונת התקווה 25
 יחידת קצה + 2 2 3 פיזיו' –הדר יוסף  26
  - 0 1 4 בית מרקחת ביאליק ר"ג 27
  - 0 1 3 בית מרקחת בלפור ת"א  28
  - 2 2 5 רבי עקיבא –בית מרקחת בני ברק  29
 יחידת קצה + 4 4 4 בית מרקחת קרית אונו 30
  - 0 1 4 בית מרקחת קינג ג'ורג' ת"א  31
  - 2 2 3 בית מרקחת שוסטר ת"א  32
  - 2 3 4 בית מרקחת וייצמן גבעתיים 33
  - 0 0 2 ובית מרקחת יפ 34
  - 2 2 4 בית מרקחת השל"ה ת"א  35
  - 0 0 3 בית מרקחת אור יהודה  36
  - 0 1 3 כהנמן  –בית מרקחת בני ברק  37
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 שם האתר מס'
אומדן כמות 

 מטפים ידניים
 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
גלגלונים + ברזי 

 שריפה
3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

אומדן מע' 
 מתזים

 יחידת קצה

 אין מערכת -
+ קיימת 
 מערכת

 הערות

  - 2 2 3 בית מרקחת אילת 38
  - 0 0 1 מוקד איכילוב  39
 יחידת קצה +    לה גרדיה 40
  16 222 225 381 סה"כ 

 
 

 מחוז צפון

 שם האתר מס'
כמות אומדן 

 מטפים ידניים
 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
גלגלונים + ברזי 

 שריפה
3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

אומדן מע' 
 מתזים

 יחידת קצה

 אין מערכת -
+ קיימת 
 מערכת

 הערות

  + 4 4 4 מכבי רכסים 1
   2 2 3 נצרת עילית –מכבי טבעי  2

  + 6 6 8 שפרעם 3
  + 4 4 7 מעלות 4
   2 2 3 בית שאן 5

   0 1 7 קריית שמונה 6

  + 0 0 0 קריית ים 7
   0 0 1 עפולה 8

  + 16 16 51 כרמל חורב 9
  + 6 3 10 טבריה 10
   2 2 4 חצור הגלילית 11

   0 1 1 יאסיף 12

  + 0 0 0 73הרצל  –חיפה  13
  + 8 8 4 חיפה גרנד קניון פיזיוטרפיה 14
 חדשות 6-8קומות  + 8 8 20 4-8קומות  -חיפה גרנד קניון 15
   6 6 7 נהריה 16

  + 2 2 6 אום אל פאחם 17
   0 1 3 משגב 18

   6 18 21 קריית מוצקין 19

  + 0 1 3 גלרון -קריית מוצקין 20
  + 5 15 46 צ'ק פוסט–מרכז המכונים  21
   1 3 4 גרנד קניון –מכבי טבעי  22

    1 2 עכו 23

   0 0 0 נשר 24

   0 1 3  3משה גושן  –ן קריית מוצקי 25

   1 3 6 קריית ביאליק 26

  + 1 3 6 סתוונית –קריית ביאליק  27
  + 2 2 6 צפת 28
  + 26 26 50 נצרת עלית 29
   2 2 5 ארלוזרוב -עפולה  30

  + 12 12 26 128השושנים  –כרמיאל  31
 חדש  +    קניון לב כרמיאל  -בית מרקחת  32
  + 12 8 14 זיכרון יעקב 32
   3 4 6 עכו 33

   0 1 5 דלית אל כרמל 34
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 שם האתר מס'
כמות אומדן 

 מטפים ידניים
 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
גלגלונים + ברזי 

 שריפה
3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

אומדן מע' 
 מתזים

 יחידת קצה

 אין מערכת -
+ קיימת 
 מערכת

 הערות

  + 2 2 5 קריית טבעון 35
  + 2 2 3 קריית ים 36
  + 4 4 8 קריית אתא 37
   2 2 5 מגדל העמק 38
  + 0 0 0 יוקנעם 39
  + 2 2 6 הר כנען  –צפת שלוחה  40
  + 4 4 6 טירת הכרמל  41
  + 4 4 7 צים סנטר  –מעלות  42
  + 4 8 8 ווה שאנןנ 43
  + 1 2 2 חיפה -בית מרקחת חורב  44
  27 162 196 392 סה"כ 
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  3-נספח א
 

 ריכוז אומדן כמויות לציוד ומערכות
 

 ם והשפלה, מחוז דרום, מעבדה מרכזית, מרלו"ג( -)מחוז י 1אזור מס' 

 שם מחוז /יחידת סמך מס'
אומדן כמות 

 מטפים ידניים
 ק"ג 3-12

ת אומדן כמו
גלגלונים + 
 ברזי שריפה

3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

אומדן מע' 
 מתזים

 יחידת קצה
 

אומדן מע' 
מתזים + 
 משאבות

 0 1 16 16 50 מרלו"ג  1
 0 1 30 30 87 לאב( מעבדה מרכזית )מגה 2
 0 14 182 187 466 מחוז דרום 3
 3 31 314 290 448 ם והשפלה -מחוז י 4
 3 47 542 523 1051 סה"כ :   

 
 

 )מחוז צפון, מחוז שרון, מחוז מרכז, מתחם הנהלת מכבי(  2אזור מס' 

 שם מחוז /יחידת סמך מס'
אומדן כמות 

 מטפים ידניים
 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
גלגלונים + 
 ברזי שריפה

3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

אומדן מע' 
 מתזים

 )יחידת קצה(

אומדן מע' 
מתזים + 
 משאבות

 0 אין 20 10 77 מכבי ת"א  מתחם הנהלת 1
 2 11 232 232 400 מחוז שרון 2
 0 18 250 238 387 מחוז מרכז 3
 0 27 162 196 392 מחוז צפון 4
 2 56 664 676 1256 סה"כ :  

 
 

  2+ אזור  1אזור 

 שם מחוז /יחידת סמך מס'
אומדן כמות 

 מטפים ידניים
 ק"ג 3-12

אומדן כמות 
גלגלונים + 
 ברזי שריפה

3/"2" 

אומדן כמות 
 זרנוקים

2" 

אומדן מע' 
 מתזים

 )יחידת קצה(

אומדן מע' 
מתזים + 
 משאבות

 2 103 1206 1199 2307 כלל האזורים 1
 



 20 

  4-נספח א
 

 מתזים רכתרשימת כתובות למתקנים אשר בהם מותקנת מע
 

 הערות כתובות אתר שם 'מס

   הצפון מחוז 

  חיפה חורב כרמל 1

  חיפה 73 הרצל חיפה 2

  חיפה קניון גרנד פזיו מכון 3

  חיפה 2 קניון גרנד 4

  חיפה פוסט ק'צ פוסט ק'צ המכונים מרכז 5

  פאחם אל אום פחם אל אום 6

  יוקנעם ביג יוקנעם 7

  48 הרצל -. יעקב זכרון 8

  כרמיאל 128 שושנים 128 השושנים - כרמיאל 9

  42 המעפילים מעלות 10

  14 קיצח מעלה עלית נצרת 11

  1 רימונים טבעון קרית 12

  8 נתניהו יונתן 'רח מוצקין גלרון 13

  78 החשמונאים 'רח מוצקין אילדן בית פיזיו 14

  78 ירושלים צפת קניון 15

  צפת שלישי גדוד צפת מרומי 16

  'א 51 ירושלים 'רח ים קרית 17

  הרקפות גבעת 6 סיתוונית ביאליק קרית 18

  51 מאותעצ אתא קרית 19

  שפרעם אלעין שכונת - שפרעם 20

  39 הרצל הכרמל טירת 21

  1 אילת רחוב טבריה 22

 בשיפוץ חיפה 73 התיכון שאנן נוה 23

  40 סביון רכסים 24

 11/2014-מ החל 100 השישי פאולוס העיר - נצרת 25

   השרון מחוז 

  עקיבא אור עקיבא אור אורות קניון 26

  השרון רמת רוןהש רמת הנצח 27

  6 שרת 'רח יונה כפר 28

  מרקחת בית כולל 18 לבון פנחס דרום נתניה 29

  1 גבע גבע נתניה 30

  26 לנטוס תום 'שד מזרח נתניה 31

   מסחרי מרכז - אורנית 32

  רעננה 124 אחוזה' רח מרקחת בית רעננה 33

  56 רוטשילד 'רח סבא כפר 34

  94 בגין מנחם עמישב 35

  ספיר מרכז יגאל צור 36

  3 שפיגל תקווה פתח 37

   שפלה ם-י מחוז 

  40/42אגריפס רוטר רפואי מרכז ירושלים  39
 )כולל בית מרקחת עתידי(
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 הערות כתובות אתר שם 'מס

  5 יצחק צביה ירושלים-גילה 40

  6 צאלים נחל שמש בית רמת 41

  נעימי קניון שמש בית 42

  19 דולב נחל שמש בית - המכונים מרכז 43

  90 המשפט נתיבי דרומית גבעה עלית מודיעין 44

 מע' משאבות  8 תלתן ש.פ פריזמה - מודיעין 45

  3 החושן 'שד מבשרת 46

  מודיעין 10 העיר לב אליעזר בית 47

  1 ישראל ישמח 'ב גבעה- עילית ר"בית 48

  53 דותן גינות עמק 'רח מודיעין 49

  2 יחזקאל 'רח עילית מודיעין ברכפלד 50

  אספהני אל ירושלים מזרח 51

  15 רוטשילד העיר גן צ"ראשל 52

  33 פרס שמעון - נובל פרס צ"ראשל 53

  צ"ראשל מערב קארדו מסחרי מרכז צ"ראשל קארדו ר"בימ 54

  37 כצנלסון ים בת 55

 מע' משאבות 20 קהיר קדושי ים בת 56

  43 הגאולים , שושנים נאות חולון 57

  חולון 9 צאלים ,הילד להתפתחות וןמכ חולון 58

  53 האירוסים ציונה נס 59

  1 לישנסקי המכונים מרכז צ"ראשל 60

המתקן הנוכחי מתוכנן להיסגר  ראשונים אחוזת 30 נחשול צ"ראשל 61
ובמקומו להיפתח  2015במהלך 

 מתקן חדש באותו מתחם

  חולון 9 לנדאו חולון' פיזיו 62

  54 אילת חולון 63

  (36 אילת ) 23 קהיר קדושי משרדים חולון 64

  7 ההסתדרות אזור 65

  אפרת אפרתה 66

  12 סחלב צ"ראשל 67

 2015 במהלך להיפתח מתוכנן  ירושלים רמות אלון רמת 68

  45 קוגל חולון קוגל מרקחת בית 69

   הדרום מחוז 

  10 צבי בן מרקחת בית שבע באר 70

  אשדוד 15 י"רשב י"רשב 'ז אשדוד 71

  יא רובע 7 כנרת המבונים מרכז יא אשדוד 72

  30 בוטינסקי'ז יוהנה זאב נווה סניף - שבע באר 73

  הממשלה.ק 4 התקווה ן"מר שבע באר 74

  5 פינס 'רח חדש גדרה 75

  חדש בתיה מזכרת 2 בגין מנחם בתיה מזכרת 76

  חדש מסחרי מרכז להבים 77

  10  וסמיל רנגטן מכון נתיבות 78

  עומר ,5 אגם עומר 79

 מרפאה עומר סניף מעל ממוקם) בלב בית) עומר 80
 מכבי של

 

  65 העצמאות גת קרית 81

  2 אופנהיימר רחובות 82
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 הערות כתובות אתר שם 'מס

  20 ירושלים 'שד 15  ירושלים דרך,מזרח רחובות 83

  3 הגבורה אשקלון 84

   מרכז מחוז 

  חן אזורי - 25 גרינברג א"ת 85

  1 גאון סיםני אלעד 86

  אלעד 94 הנשיא יהודה אלעד 87

  34 עקיבא רבי ברק בני 88

  11 גוריון בן שמואל גבעת 89

  9 סלוניקי קהילת - יוסף הדר א"ת 90

  56 העצמאות יהוד 91

  11 בגין מנחם גן רמת 92

  182 גוריון בן חלב טיפת גבעתיים 93

  37 המלך שלמה אונו קרית 94

  4 רהאו גן רמת 95

  98 אלון יגאל - השלום מכבי א"ת 96

  א"ת 58 לגרדיה א"ת 97

  איילון עמק שוהם 98

  .39 התמרים 'שד אילת 99

  40 המלך שלמה אונו קריית פארם מכבי 100

  א"ת 6 שיטרית יוסף הדר פזיו 101

  ת"א  7השל"ה  בי"מר השל"ה  102

   מטה יחידות 

  רחובות המדע פאר - 9 דעמ מרכזית מעבדה רחובות 103

  רחובות המדע פארק - הופנהיימר פתולוגיה מחסן 104

  5 הרקוניס אליעזר , לוגיסטי מרכז לוד 105
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 נספח ב'

 ה ס כ ם
 

 5201 _________בחודש  ____אביב ביום -שנערך ונחתם בתל
 

 ב י ן
 בריאות-מכבי שירותי

 (589902279)מס' מזהה  227/99מס' אגודה עותמנית 

 היכל הסיטי –, ת"א 27המרד  מרחוב

 "              מכבי שירותי בריאות" או "מכבי" –אשר תקרא להלן 
 , מצד אחד  

 
 ל ב י ן

 _______________________________________רתחב
 ח.פ. _____________________________________

 ______________________________________מרחוב 
 

 ,"הזוכה" –א להלן אשר יקר
 , מצד שני      

 
שירותי ביקורת ואחזקת מערכות ל 114/2015ומכבי פרסמה מכרז פומבי שמספרו   הואיל

)להלן: "המכרז"(, אשר העתק ממנו על נספחיו וציוד כיבוי אש  מתיזי מיםל אוטומטיות
 מצורף כנספח א'  להסכם זה, ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו: 

 

למכרז  כנספח ג'"ההצעה"(, אשר העתק ממנה מצורף  –והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן  לוהואי
, ובכך הסכים לספק את השירותים בהתאם  שר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהוא

 לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו :
 

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

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 כללי .1

המבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי  1.1
 נפרד מההסכם וייקראו ביחד עמו.

אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על  1.2
 תוכנם.

היו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש בהסכם זה י 1.3
 אחר:

 הסכם זה, על נספחיו. -"ההסכם"  1.3.1

 מכרז.מסמכי הנספח ג' ל -ההצעה האמורה במבוא להסכם  -"ההצעה"  1.3.2

   -"השירות/השירותים"  1.3.3

מתיזי  אוטומטיות אחזקה מונעת, תיקוני שבר, שירות מקיף למערכות 1.3.3.1
ואספקת חלפים לצורך ביצוע אחזקה מונעת  י אשמים וציוד כיבו

ולצורך שמירת המערכת במצב תקין, או לשם השבת המערכת לתפעול 
 תקין ;
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כמוגדר במכרז ולפי  הכלביקורת תקופתית בהתאם לדרישות התקן  1.3.3.2
 המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו.

 .3-א-1א' יםבנספח באתרי מכבי, בהתאם למפורט הציוד והמערכות  1.3.3.3
 

 נשי קשרא .2

, להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע ____________מכבי ממנה בזה את  2.1
 הסכם זה.

 _____ להיות נציג הזוכה בכל הקשור  לביצוע הסכם זה._____הזוכה ממנה בזה את ___ 2.2
 

 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .3

וח האדם הטכני המתאים והמוסמך כי הוא בעל הידע, הכישורים, היכולת, הניסיון, וכ 3.1
הדרוש על מנת  לספק למכבי את השירותים באופן דייקני, מסור, מקצועי ומיומן; וכי הוא 

 ידאג לספק למכבי את השירותים באופן הנ"ל בכל תקופת ההתקשרות.

כי הוא וכל אלה שיועסקו על ידו במהלך תקופת ההסכם במתן השירותים, יבצעו את  3.2
ל, מקצועי, מדויק, אמין, מסור ומיומן, ויעשו את כל הדרוש על מנת תפקידם באופן יעי

לספק למכבי את השירותים באופן הטוב והמקצועי ביותר ומסוגל לתת שירותי אחזקה 
שוטפת, שירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות למערכות הנ"ל, לפי המפורט בהסכם 

 זה על נספחיו.

ונות הדרושים על פי כל דין, על מנת לספק למכבי את כי הוא בעל כל ההיתרים ו/או הרישי 3.3
השירותים באופן האמור בהסכם זה, ובכלל זה, יש בידיו ביחס לכל עובדיו, כל היתר 

 ואישור הנדרשים לשם העסקתם.

הזוכה מצהיר, כי יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג, בזמנים ובמועדים המפורטים  3.4
ות, וכי יש לו מעבדה המצוידת במכשור וכלים בהסכם זה, חלקי חילוף וציוד למערכ

המתאימים לתחזוקת המערכות וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן השירותים האמורים 
פי כל דין, לשירות ולאחזקת -בהסכם זה, ובידו כל האישורים וההיתרים הנדרשים על

 המערכות למשך כל תקופת ההתקשרות.

להסכם זה, תוך שימוש בשיטות עבודה הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם  3.5
 כל ההוראות והכללים העוסקים בבטיחות הקבועים בכל דין. ולקיים אתבטוחות, 

כי הוא יקיים כל דין רלוונטי הקשור במתן השירותים לרבות קיום מלא וקפדני של כל   3.6
 .משרד התמ"ת ומשרד האנרגיה והמיםהוראות 

עת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה להמשיך לספק השירות גם בשהזוכה מתחייב  3.7
 אין שליטה לגביהן.

מושא מתן  – והציודכי עובר לחתימת הסכם זה הוא סייר במתקנים, בדק את מערכות  3.8
השירותים ואת אופן התקנתן ופעולתן ומצא אותן לשביעות רצונו, באופן שאין ולא 

למצבן הטכני או בקשר לכל תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה בקשר 
 וציוד  היבט ועניין הקשור עם מתן השירותים. האמור בסעיף זה יחול הן לגבי מערכות

 עתידי, שיתווספו במהלך תקופת הסכם זה.וציוד והן לגבי מערכות  קיים

כי הוא יחזיק במחסניו בכל עת מלאי מספק של כל חלקי החילוף הנדרשים באופן סביר  3.9
 מערכות הגנרטורים במשך כל תקופת ההסכם.כל סוגי התקינה של  לשם הבטחת פעולתם

כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי בידיו אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  3.10
המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה  1976 -ניהול חשבונות(, תשל"ו 

לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן  וחוק מע"מ, או פטור מניהול זה, על כי הוא נוהג
 נוהג לדווח על עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
  ההסכם.
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 שירותי תחזוקה למערכות  .4

מתיזי ערכות מכבי מוסרת בזה לזוכה והזוכה מקבל על עצמו את ביצוע השירותים, למ 4.1
 של מכבי בתדירות כלהלן: מים וציוד כיבוי אש 

ביקורת חדשית, רבעונית, חצי שנתית ושנתית )בהתאם לדרישות  - מתיזי מים 4.1.1
 (1928ת"י 

אחת לשנה,  –תבוצע בהתאם לגיל הציוד  ביקורת – ציוד כיבוי אש מטלטלים 4.1.2
 (.129שנים )בהתאם לדרישות ת"י  12-אחת לשש שנים, ואחת ל

 (.129בהתאם לדרישות ת"י ביקורת תבוצע אחת לשנה ) –כיבוי אש קבוע  ציוד 4.1.3
 מתיזי מים וציוד כיבוי אש מטלטליםהכל כאמור בהסכם זה בהתאם לרשימת מערכות 

להסכם זה, כפי שישתנה מעת   2-א -ו 1-א יםבנספח , כמפורטמכבי המותקנים במתקני
 .1 – 7כמפורט בסעיפים לעת, והכל בהתאם להנחיות מכבי ככל שיידרש לרבות 

לעניין הסכם זה תחלנה תקופות מתן השירות, החל מיום חתימת הסכם זה. על הזוכה  4.2
להסכם, את  2-א -ו  1-א יםבנספחהרלוונטי כמפורט  נציג מכבי במתקןלתאם מראש עם 

 הגעתו למתקן לצורך מתן השירותים התקופתיים.

רכות כמפורט לעיל, יתלווה לזוכה ו/או מובהר, כי בעת ביצוע תיקון או בדיקה שוטפת במע 4.3
 .נציג מטעם מכבימי מטעמו 

 

 :השירותיםמתן  .5

הזוכה ו/או מי מטעמו יפעל באופן שלא יגרום להפרעות, לנזקים ישירים או עקיפים לאדם  5.1
או למתקן ולמערכותיו, לציוד או לריהוט וינחה את עובדיו ו/או מי מטעמו לפעול 

 בהתאמה להתחייבויותיו. 

   או כל  לגרוע מהאמור לעיל, הזוכה או מי מטעמו לא יפסיק את פעולתן של מערכותמבלי  5.2
חלקים מהן ולא יפסיק או ינתק כל מתקן המחובר לחשמל או את מתקני החשמל או כל 

או נציגו והינו מאשר כי ידוע לו המתקן חלק מהם אלא לאחר תאום מוקדם עם מנהל 
 ים כבדים לאדם ולציוד.שהפרת התחייבותו זו עלולה לגרום לנזק

לרבות פינוי  העבודהידאג לניקוי סביבת  הזוכה לכל מערכת, מתן השירותיםסיום לאחר  5.3
וכן יוודא שסביבת עבודתו תשאר נקייה מסודרת  לכלוך וציוד ישן שהוחלף באזור הטיפול

 .ובטיחותית

כל במהלך תקופת השירות, הזוכה יהיה אחראי לפעולתה התקינה של כל מערכת, על  5.4
רכיביה, ויספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה, יעוץ והדרכה 

 למשתמשים. 

ימים  7הזוכה מתחייב להקים מוקד טלפוני מאויש לטובת קריאות שירות אשר יפעל  5.5
 שעות ביום. 24בשבוע, 

וימי  ובערבי חג 17:00ועד   08:00בין השעות  תקלות שוטפות יטופלו ע"י טכנאי החברה 5.6
הינו ____________, טכנאי הקבלן יצוידו ומספרו  13:00 -ל 08:00ין השעות שישי ב

 יינתנו בימים השירותים באמצעי תקשורת ניידים לשם קבלת קריאות שרות מהמוקד,
 ובשעות כאמור לעיל.

שעות. קריאות שתתקבלנה  3זמן התגובה לקריאת שירות במסגרת שעות העבודה הינו  5.7
)ועד שני ימי עבודה מיום  רבבוק 0800בודה, תטופלנה למחרת החל משעה אחרי שעות הע

 .המשביתות את המערכת/ציודלמעט תקלות שבר  קבלת הקריאה(,

, באישור מנהל אחזקה צעות טכנאי כונןבאמ בימי שבת וחג יטופלו הפניות במידת הצורך 5.8
 ם בודדים בלבד(.)כמות המקרים הידועה, זניחה, אירועי ממונה בטיחות מחוזי / מחוזי

ימי  2תוך מקסימום שאינה משביתה את המערכת /ציוד הזוכה מתחייב לתקן תקלה  5.9
 עבודה מעת קריאת השירות. 

 .חלופי במידה והתקלה במערכת לא תתוקן  ציוד הזוכה יהיה ערוך לספק  5.10
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הזוכה ינהל ספר רישום מעקב אחר התיקונים והטיפולים בכל אחת מהמערכות ויציג  5.11
 פי דרישת מכבי. -י בכל עת עלאותו למכב

פי המלצת היצרן, ככל -הזוכה מתחייב להחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על 5.12
הדרוש לתיקון ולתחזוקת המערכות, וזאת לתקופה של שבע שנים לפחות ממועד המסירה 
של כל מערכת וכל עוד המערכות בשימוש מכבי. כמו כן, מתחייב הזוכה להעסיק לפחות 

 בי.לתחזוקת המערכות במכ שני אנשי שירות
סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם.
 

 השירותים הכלולים באחריות הזוכה: .6
, מובהר כי מתן השירותים על פי רבתי במפרט 5 בסעיףמור מבלי לגרוע מהאלמען הסר ספק, ו

ו/או עקב קריאה לטיפול שוטף בתקלה כולל הסכם זה בין אם במהלך טיפול שוטף חודשי או שנתי 
 הזוכה: ועל חשבון גם את הפעולות הבאות באחריות

מתן השירותים באשר היא כולל: נסיעות,  /או מכללא לצורךכל פעולה הנדרשת במפורש ו 6.1
הרכבה, התקנה, עבודות לוואי ועזר הקשורות ישירות ו/או בעקיפין בתיקון שינוע, פירוק, 

 .ם וציוד כיבוי אש מטלטליםמתיזי המימערכות 

 כל שימוש בציוד מכני, כלי עבודה ומכשירים המשמשים לשם מתן השירותים. 6.2

הובלת כל ציוד באשר הוא הנדרש לצורך מתן השירותים לרבות העמסתו ופריקתו על כלי  6.3
 רכב של הקבלן.

     

 התמורה  .7

, יף ליחידההתער פי מכפלת-תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה, ועל מכבי 7.1
בתוספת מע"מ  ידי נציג מכבי, -בפועל ושאושרו על שקיבלו את השירותים היחידותבכמות 

או חשבונית עסקה  :ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק-כדין, שתשולם על
אם הספק מאושר לעבוד על בסיס מזומן לפי חוק והתקנות, ובמקרה כאמור, לאחר 

 .()להלן: "התמורה"ונית מס מס בהתאמה התשלום יעביר למכבי חשב

   -ו 1-אים , המופיעה בנספחםשירותיהלקבלת והציוד למען הסר ספק, כמות המערכות  7.2
 הינה להערכה בלבד.  2-א 

 התמורה לא תהא צמודה למדד כל שהוא. 7.3

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים וההוצאות הכרוכים  7.4
השירותים ו/או המוצרים, לרבות שעות עבודה, זמני נסיעות, וכל טיפול במתן/אספקת 

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

 
 

 תנאי תשלום  .8

יום(  66)שישים ושישה( יום )תום חודש +  66התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  8.1
ידי נציג -ידי הזוכה ותאושר על-ת שתוגש עלפי חשבוני-ממועד הפעילות/הרכישה, על

 מכבי.

)עשרה( ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר  10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ 8.2
 .למועד התשלום הבאמועד זה, אזי התשלום יידחה 

(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, הבדיקה היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח 8.3
ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז  אי דיוקים ו/או

הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, 
 .ימים מראש 14ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

לו. הזוכה יגיש למכבי חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים  –הגשת החשבונית  8.4
 הזוכה יצרף דו"ח מפורט, הכולל אסמכתאות לאימות החיובים. כמפורט בסעיפים להלן.
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חשבוניות נפרדות האחת לבדיקת מע' מתיזי מים והשנייה בדיקת ציוד     2הזוכה יגיש  8.5
 כדלקמן: בנפרד   /מחוז לכל מתקן /קבועיםכיבוי אש מטלטלים

  :  מתיזי מיםחשבוניות בגין  8.5.1

    שנתיותביקורות חודשיות / 8.5.1.1
החברה תפיק חשבונית מרכזת לכל מחוז בנפרד לתשלום מראש עבור 

בהתאם כל חציון , החשבונית תוגש לממונה הבטיחות המחוזי 
 :כדלקמן  2-א -ו 1-לנספחים   א

     יוני–חשבוניות חציון ראשון לחדשים ינואר  .א
 5ביקורת שנתית +  בינואר ותכלול: 30החשבונית תוגש עד תאריך 

  שיתבצעו בתקופה זו דשיותחרות ביקו

  דצמבר –חשבונית חציון שני לחדשים יולי  .ב
ביקורות חדשיות  6ביולי  ותכלול:  30החשבונית תוגש עד תאריך 

 שיתבצעו בתקופה זו 

במערכות  /תיקוניםחשבוניות בגין תיקונים /שידרוגים / שינויים 8.5.1.2
  קיימות

בצע עבודה שהינה במסגרת ביצוע הביקורות השוטפות ובמידה ונדרש ל
תיקון, שינוי, תוספת למערכת קיימת, תוגש הצעת מחיר לממונה 

 .אל החברההבטיחות המחוזי ובמידה ויאושר תשלח הזמנת רכש 
בסיום ביצוע העבודה תוגש חשבונית עבור פעילות זו לממונה הבטיחות 

אשר בה יפורט שם המתקן ופירוט השירות  המחוזי לתשלום
ישור ביצוע עבודה, חתום על ידי נציג מכבי ואליה יצורף אשניתן

 . במתקן.

  אישורי בדיקה למערכת המתזיים 8.5.1.3
לכל חודש באמצעות מדיה   15 -בתום כל חודש ביצוע ולא יאוחר מ

מגנטית או כל אמצעי מחשובי אחר בהתאם לדרישתו של ממונה  
 הבטיחות המחוזי.

בדיקה צירוף דו"חות ו/או אישורי   -תנאי לתשלום החשבוניות  8.5.1.4
 ותקינות.

 חשבוניות בגין ציוד כיבוי אש מטלטלים /קבוע  8.5.2

תגיש לממונה הבטיחות המחוזי/מעבדה ארצית חשבונית  החברה 8.5.2.1
נפרדת עבור כל  מתקן בנפרד  בו בוצעה ביקורת שנתית לציוד כיבוי אש 

 ותכלול את פירוט הציוד שנבדק/הוחלף במסגרת זו . 

 ה ותקינות ויהוו תנאי לתשלום.בדיקהחשבוניות יוגשו בצירוף אישורי  8.5.2.2

, להלן 20 בסעיףהיה ויסתיים הסכם זה מסיבה כלשהי לפני תום מתן השירותים כקבוע  8.6
תשלם מכבי לזוכה תמורה, רק עבור השירותים שניתנו למכבי על ידי הזוכה ו/או עובדיו 

לל; ו/או מי מטעמו בפועל, טרם סיום ההסכם, באופן יחסי לתמורה ולהיקף השירותים הכו
וזאת בכפוף לכל טענה שתעמוד למכבי באותה עת בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל 

 .1970 –הפרת חוזה( תשל"א 

 –אישורי בדיקה שנתיים לציוד כיבוי אש )מטפים, גלגלונים, הידרנטים ועמדות כיבוי אש(   8.7
כל  יועברו עד חודש שלאחר ביצוע הבדיקה  בפועל באמצעות מדיה מגנטית/ דיגיטלית או

 הבטיחות המחוזי. אמצעי מיחשובי אחר בהתאם לדרישתו של ממונה 
 

 בטיחות  .9

 אחריותו של הזוכה: 9.1

תקנות הדנים בבטיחות, באיכות החוקים וה למלא אחר כלזוכה מתחייב ה 9.1.1
 הסביבה, בגהות ובמניעת  דליקות. 

הזוכה אחראי לצייד את עובדיו בנהליו הוא בנושאים של בטיחות וגהות ויוודא,  9.1.2
 מנהל מטעמו יהיה מודע לדרישות החוק והתקנות בנושא  הבטיחות בעבודה. הש
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עד להבטחת  מתן השירותיםאי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת  9.1.3
 .עובדי הזוכה ואנשי מכביבטיחותם של 

הזוכה יחל בעבודתו רק לאחר שבוצע תיאום עם הגורם שהזמינו ממכבי ואותרו הסיכונים  9.2
 הספציפית שתבוצע . הקונקרטיים לעבודה 

יאום עם תועבודה "חמה" ב ה במסגרת עבודתו לכל סיכון שאותרהזוכה ייתן מענ 9.2.1
 .נציג מכבי לעבודה זו 

העובדים יהיו מצוידים בציוד מגן אישי המתאים לכל סוגי העבודה  והסיכונים  9.2.2
 להם הן חשופים במהלך עבודתם.

 הנפת ציוד : .10
תקנות הבטיחות ללפעול בהתאם  הזוכהרמת ציוד על במידה ותידרש עבודה הכרוכה בהנפה או ה

ולתאם מראש את   1992 –בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים( , התשנ"ג 
 העבודה עם ממונה הבטיחות המחוזי ו/או נציג מכבי. 

 

 הדרכה: .11
והדרכת הזוכה אחראי על מילוי כל דרישות ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע 

 העובדים עבורו ולוודא קיום הוראותיו ועובדי קבלני משנה כלפי כל עובדיו  1999-דים( התשנ"טעוב
 .לרבות השתתפות נציגיו בהדרכת בטיחות שתיזום מכבי מעת לעת לספקיה

 

 )כלים ידניים וחשמליים( כלים וציוד .12

 עובדי הזוכה לא ישתמשו בציוד וכלים של מכבי.  12.1

ו לפני השימוש בהם. אין להשתמש בכלים פגומים. על הזוכה כלים חשמליים ייבדק 12.2
מוטלת האחריות הבלעדית להבטיח שהכלים נמצאים במצב בטוח ונבדקים אחת לשנה 

 ע"י חשמלאי מוסמך ושהשימוש בהם נעשה באורח בטיחותי.

 ציוד וכלים חשמליים ניידים חייבים להיות עם בידוד כפול.  12.3
 

 אחריות  .13

פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או -בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על מבלי לגרוע מן האמור 13.1
פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או 
למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם אספקת 

 והתקנת המערכות, כמפורט ומוגדר בהסכם זה. 

ה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הזוכ 13.2
הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו 

פי -למכבי כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או שמו, על
פיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה חובת ה. פי כל דין-הסכם זה או על

מיידית ובכתב לזוכה אודות התביעה, למתן האפשרות לזוכה לנהל את התביעה הנידונה 
 ובכפוף לפסק דין  ולכך שמכבי לא תתפשר בתביעה ללא הסכמת הזוכה

ו ידי הזוכה כדי לצמצם א-בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על 13.3
לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי 
לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק 

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-שהוא אחראי לו על

ותו, מכל סכום מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכלל 13.4
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית -שיגיע ממנה לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 לגבותם מהזוכה  בכל דרך אחרת.
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הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  13.5
ם. למעלה מן פי ההסכ-ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

הצורך יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי 
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך  1995-)נוסח משולב(, התשנ"ה

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו 
ה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו ו/או קבלני המשנ

בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות 
 פי החוק הנ"ל.-זכאים לכל הזכויות שעל

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה  13.6
פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין   -ללפי ההסכם ו/או ע

 נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.
 
 

  ביטוח .14

פי כל דין, ממועד -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על 14.1
ים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירות

ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים 
המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

-ות עלהימנו )להלן: "ביטוחי הספק" ו/או "הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשר
פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו. , ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת 
לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות משלוש שנים 

 מתום תקופת ההתקשרות.
מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר 

בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת  ארה"ב,
 .ההסכם

הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין  14.2
היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה 

בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי  תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה
ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. 
יודגש, כי הזוכה יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

 הזוכה.

יום  1 -ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מ  14.3
הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם  חתימתלפני מועד 

לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הזוכה מצהיר, כי 
ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי 

רותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מתלה ומקדמי להתחלת מתן השי
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-מהתחייבויותיו של הזוכה על

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי 

חובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק לשחרר את הזוכה מ
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-שהזוכה אחראי לו על

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה,  14.4
לעיל בגין  14.3מתחייב הזוכה להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 פי ההסכם.-תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על הארכת
מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הזוכה להתאימם לערך הנקוב בש"ח 

 בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

ו/או  14.3ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 14.5
לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל   14.5

 תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(,  14.6
 .1970-התשל"א

ידי -על מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא 14.7
הזוכה כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה 

זה.  14פי סעיף -שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
הזוכה מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט 

על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים לעיל אינן מטילות 
נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי 

פי כל דין, וזאת בין -פי הסכם זה ו/או על-לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הזוכה על
לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם 

 הביטוחים ובין אם לאו.

ידי -ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על 14.8
מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, 

ם תימסר הודעה בכתב יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא א
 )שלושים( יום מראש. 30בדואר רשום לידי מכבי לפחות 

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי  14.9
מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו 

 בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי. 

לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או  מבלי 14.10
תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, 
והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת 

פק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הס
תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט 

 פי הפוליסות.-כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והזוכה מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

ו בקשר עם מתן השירותים הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/א 14.11
נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה 

זה, על כל תנאיהם, וזאת   14יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
פי המוגדר בסעיף -למשך כל תקופת התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על

ן, רשאי הזוכה לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר זה. לחלופי 14
 התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  14.12
 הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

 

 רישיונות והיתרים .15
ר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים הזוכה מתחייב למלא אח

פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך -ו/או הרישיונות הדרושים על
שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת 

 ההתקשרות.
 

 כהמועסקי הזו .16

הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך  16.1
כעובדיו או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, 
ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות 

 מיחסיו עימם.

תחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הזוכה מ 16.2
 הסכם החלים עליו.
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הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או  16.3
בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות 

 הקשורה למתן השירות. או בכל פעילות 

פי ההסכם, וכי כל -כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על 16.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם -זכות שניתנת על

ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי 
יצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים להבטחת ב

המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או 
הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם 

 ההסכם, מכל סיבה שהיא.פי -ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על

הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש  16.5
כמסמיך את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי 

 בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

ת ו/או לשפות את מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצו 16.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב -מכבי בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה, אם ייקבע על
 המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

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

 

 דרישות לסודיות  .17

למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  ולא להעביר, ה מתחייב לשמור בסוד,הזוכ .17.1
בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב 

 .סיומה , לפני תחילתה או לאחרתקשרותביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת הה

חוק ל 118יבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחי .17.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,     .17.3
 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 דרישות לסודיות: .17.4
 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל   .17.4.1
לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, 
מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב 

פי האמור -נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הזוכה על
 (."המידע")להלן: במסמכי הסכם זה 

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם   .17.4.2
קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור 

 שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע   .17.4.3
, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני אך ורק לעובדי הזוכה המורשים לכך

פי ההסכם -שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכל עת(, בנוסח 
המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם 

 ידי מכבי(. -)בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא עלזה, וכן כלפי מכבי 
מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור 

 ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.-על

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .17.5

שירות מטעמו טרם ה מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני  .17.5.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;
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 מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; .17.5.2

 מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של הזוכה. .17.5.3

מוסמכת, ובלבד  וטית פי צו מרשות שיפ-פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על .17.5.4
 שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה לא יהא  .17.6
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

ש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגי .17.7
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 
ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים 

הינו  והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע
 חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .17.8
האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי 
מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, 

 , וכל דין רלבנטי נוסף.1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-"אהתשמ
 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .18

ערבות  כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי .18.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן,  בנקאית

מסכום ההצעה הכולל  10%-השווה ל(, בסך ם זה )להלן: "ערבות הביצוע"המצורף להסכ
 4וכלה בתום  ,  שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכםבהצעתו הסופית של הזוכה

 חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות.

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  .18.2
/ אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין  הסתיים מתן השירות

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או  -פי ההסכם -אי מילוי התחייבויותיו על
לדרוש הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים 

 הביצוע. לפצות את מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות
פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על

ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, 
 לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

צוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הבי .18.3
לחדש את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה 

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות  7האמורה, תוך 
 הביצוע או כל סכום מתוכה.

פי -התחייבויותיו של הזוכה עלאין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה ל .18.4
 ההסכם.

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .18.5
סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם.
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 תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .19

 

תהא לתקופה של  כמפורט בהסכם זה שירותים למערכותההתקשרות עם הזוכה לגבי ה .19.1
_____ )להלן "תקופת ___יום __וסיומה ב__ __ביום _____, שתחילתה שנתיים

 ההתקשרות"(.  ההסכם" ו/או "תקופת

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות  .19.2
בים בתיאום עם הזוכה, תוך שמירה על כל ( מיטי2( זהים ; או )1שנה כל אחת, בתנאים )

 יתר הוראות ותנאי ההסכם )להלן: "תקופות האופציה"(.

, זה הסכם להביא, עת בכל, רשאית תהא מכבילעיל,  20.2-ו 20.1אף האמור בסעיפים  על .19.3
 סיבה ומכל הבלעדי דעתה שיקולפי -על, לסיומו, מסויימים לשירותים ביחס או כולו

 .מראש חודשים 6 לפחות בכתב לזוכה כך על שהודיעה ובלבד, שהיא

 מכבי כלפי תביעה/או ו דרישה/או ו עילה/או ו טענה כל לזוכה תהא לא, כאמור במקרה .19.4
 .ההסכם סיום עם בקשר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לבטל  .19.5
י, וזאת מבלי שלזוכה תהא את ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מייד

 טענה ו/או דרישה כלשהי בקשר לכך:

 ;הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זההזוכה אם  20.5.1

ניתן כנגדו צו פירוק ו/או אם בקשת פירוק  ל ידוו/או ע הזוכהנגד כאם הוגשה  20.5.2
, לרבות כונס נכסים הזוכה/או צו להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי ו

 ; ימים 60 בתוך בוטלו לא כאמור יכיםוהל, זמני

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא  20.5.3
 נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .19.6

 ; אוכאמור לעיל לבטל את ההסכם לאלתר 20.6.1

קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לעמוד על  20.6.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא  3ההתחייבות תוך 

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

הזוכה למכבי  , ישלםלעיל 20.5 בסעיףבנסיבות המתוארות בי את ההסכם ביטלה מכ .19.7
, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי ש"ח 50,000פיצויים מוסכמים בסך 

כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. 
לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי 

 אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

הפר הזוכה את ההסכם הפרה ו/או  לעיל 20.6.2בסעיף לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור  .19.8
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 

א אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מיל
לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית  ,כפי שנדרש על ידי מכבי

קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים -לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה  ש"ח 50,000 מוסכמים בסך

אין באמור  ההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.מ
בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או 

 נוספים על פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק  .19.9
למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי  אשר עלול להיגרם

 הזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.
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ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו  .19.10
 במועד שתקבע מכבי בהודעה.

לחוק החוזים )תרופות  אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם .19.11
, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו 1970-בשל הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -פי הוראות ההסכם או על-היסודית על
 

 איסור הסבת ההסכם .20

 

פי -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להימחות לאחר את זכויותיו על .20.1
 א בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.ההסכם או את החובות הנובעות ממנו, אל

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה  .20.2
 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .20.3

י הסכם זה ו/או חלקן, פ-מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .20.4
-הינה "בעל שמכבילכל גוף משפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

, ו/או לכל גוף 1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -עניין" בו כהגדרתו של "בעל
 מקבוצת מכבי ובלבד שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 צדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו.פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, ה .20.5
סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם.
 

 העדר בלעדיות .21

 
אינה  השירותאת  לספקידי מכבי -תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ

ם שירות דומה ו/או מקביל מיקיימו יםפעילישנם זוכים נוספים במכרז המי הרשאה בלעדית, וכ
  עבור מכבי.

 

 זכות קיזוז .22

 

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי  .22.1
עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום  שהזוכה

 ממכבי. שיגיע לזוכה

 לי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אםמב .22.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.
 

 ויתור בכתב .23

 

 זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על .23.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא  .23.2
 תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסוים בזכויותיו על .23.3
 המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.כויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה 
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 סמכות שיפוט .24

 
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -אביב-בתלו/או למכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .25

 
 תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.כתובות הצדדים לצורך ההסכם 

פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך -כל ההודעות על
 )עשרים( שעות מעת שליחתן . 24תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 
 
 
 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

         ___________________       __________________ 
 ה ז ו כ ה                           מ כ ב י
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 נספח להסכם

 בלבד הזוכהלשימוש  ביצועערבות 

 

 נוסח ערבות בנקאית אוטונומית
 

 לכבוד
 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 
 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 
 

(, כשהוא "סכום הערבות")להלן:  _____________ ₪  ם לסילוק כל סכום עד לסךהננו ערבים בזה כלפיכ
( בקשר עם "החייב"צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________ )להלן: 

 מתיזי מיםל שירותי ביקורת ואחזקת מערכות אוטומטיותל 114/2015מס'  רגיל מכח מכרז פומבי ,הסכם
 י אש.וציוד כיבו

 
 

המונח "מדד" משמעו:מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי  –לצרכי ערבות זו 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר 

וי המדד הקיים ובין אם וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנ
 לאו. 

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

"המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______, היינו: ____ נקודות )להלן: 
זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד (  אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור היסודי"

 (."סכום הערבות המוגדל"היסודי )להלן: 
 

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

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

בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, 
 ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל . 

 
 לינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.דרישה שתגיע א

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
  

 בכבוד רב,
 
 

 שם הבנק:__________       
 

                                                                                                                                    שם הסניף:__________
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 להסכם נספח
 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 
 

 תאריך: _____________
 לכבוד

  מכבי שירותי בריאות
 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 אישור עריכת ביטוחים הנדון: 

 
הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )להלן: 

_______________________ וכן כל השירותים הנלווים כמפורט  "(  בקשר עם מתן שירותיהספק"
 " השירותיםוכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "

תקופת "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: "ההסכם" -ו
 "(.הביטוח

 

יו המועסקים על ידו ומטעמו על פי ביטוח חבות הספק כלפי עובד -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות 1980 -פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, 
לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב  20,000,000לאירוע ובסה"כ  ₪ 6,000,000בגבול אחריות של  

 לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.
 

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

מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות 
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי    ₪  4,000,000של 

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו  בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו
ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו 

 כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.
 

גוף ו/או רכוש, לרבות נזק  כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק  -ביטוח חבות מוצר .3
גרר,  בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו 

לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה  ₪ 2,000,000"( בגבול אחריות של המוצרים)להלן:"
צר" כהגדרתו מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מו

בפוליסה .  הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או 
בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף 

. לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק 
בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני 
___________. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח  6קים ותביעות מוארכת, למשך תחול תקופת גילוי נז
בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 
המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הגדרת 

 ול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית ושירותי תחזוקה .המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכל
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 כללי

הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .4
 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי  .5
על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי ו/או מי מטעמה וכי אנו מוותרים 

 מטעמה.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת  .6
 יום מראש. 30הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

תים מהנוסח הידוע כ"ביט" מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק לא יהיו נחו .7
 במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

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

         

 רב, בכבוד

 

                              ________________                                   ______________________ 
 חברת הביטוחשם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת                
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 נספח ג'
 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות
 

 114/2015טופס הצעה למכרז פומבי רגיל מספר הנדון: 
 

 אגיד המציע: ________________________________הת
 

          השירות המוצע:  שם
 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1
אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________, מצהירים ומתחייבים 

 כדלקמן:

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

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

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

 הסכם ההתקשרות המצורף כלשונו.

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

האומדן המפורט בטבלה הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות  1.4
 כלשהי.

לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך  הננו מתחייבים 1.5
 הכנת ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה  1.6
)תשעים( ימים  90זור בנו מהן לפני שיעברו בתוקפן, לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לח

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

הננו מבינים ומוסכם עלינו, כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים  1.7
 אחרים במכרז.

 ש"ח, לא כולל מע"מ. -המחירים בהצעה נקובים ב 1.8
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 :הלן הצעתנול .2
  ".0"  -כל הסעיפים בטבלאות. כולל במקרה בו כמות האומדן חובה למלא את 

 

 :מתיזי מיםוביקורות שוטפות למערכות אוטומטיות לאחזקה  2.1

 

 אזורים:מתקני מכבי לפי בלמתזים  ביקורת תקופתית 2.1.1
 ליחידת ביקורת מחיר תיאור הביקורת סוג מערכת

 1ור מספר אזמערכת בל
 )בש"ח, לא כולל מע"מ(

 ליחידת ביקורת מחיר
 2אזור מספר מערכת בל

 )בש"ח, לא כולל מע"מ(

 בית כוללת עצמאית מערכת

 חשמלי משאבות

   חודשית ביקורת

   רבעונית ביקורת

   שנתית ביקורת

 ללא עצמאית מערכת

 למתקנים משאבות

   חודשית ביקורת

   רבעונית ביקורת

   שנתית ביקורת
 נספח א'. –במפרט  2.4אומדן הכמויות המפורט של כל מערכת מופיע בסעיף 

 
 
 
 
 

 : חובה למלא סעיף זה –מידע בלבד ) לא נכלל בחישוב אופן בחירת הזוכה ( הלן הצעת מחיר לל
 

 ליחידת ביקורת מחיר תיאור הביקורת סוג מערכת
 1מספר אזור מערכת בל

  )בש"ח, לא כולל מע"מ(

 ליחידת ביקורת מחיר
 2מספר אזור מערכת בל

 )בש"ח, לא כולל מע"מ(

 כוללת בית עצמאית מערכת

 דיזל משאבות

   ביקורת שבועית

   חודשית ביקורת

   רבעונית ביקורת

   שנתית ביקורת
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  מתיזי מיםמחירון ציוד, חלפים ושעות עבודה למערכות  2.1.2
 

ליחידה, מחיר בש"ח  כמות  תאור הפריט
 לל מע"מלא כו

  יח' 1 עלות שעת עבודה איש צוות

  יח' 1 עלות שעת עבודה איש שירות

  יח' 1 עלות שעת פירוק

  יח' 1 3עלות הספקה והתקנה רגש זרימה "

  יח' 1 4עלות הספקה והתקנה רגש זרימה "

  יח' 1 6עלות הספקה והתקנה רגש זרימה "

  יח' 1 3עלות הספקה והתקנה ראש מערכת "

  יח' 1 4ת הספקה והתקנה ראש מערכת "עלו

  יח' 1 6עלות הספקה והתקנה ראש מערכת "

  יח' 1 החזרת מערכת לפעולה כולל בדיקת לחץ

  יח' 1 יח' בקופסא 6 1/2חבילת מתזים רזרביים ''

  יח' 1 מפתח למתז

  יח' 1 ניתוק המערכת וניקוזה
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 ים ושעות עבודה למערכות מתיזי מים  מחירון ציוד, חלפ 2.1.3
 

ליחידה, מחיר בש"ח  כמות  תאור הפריט
 לא כולל מע"מ

  יח' 1 + רוזטה שני חלקים 1/2עלות הספקה והתקנה מתז דקורטיבי "

  יח' 1 חלקים 2תגובה מהירה+רוזטה  1/2עלות הספקה והתקנה מתז דקורטיבי "

  יח' 1 הירה + רוזטה פירמידהתגובה מ 1/2עלות הספקה והתקנה מתז צידי "

  יח' 1 תגובה מהירה כיסוי מורחב +רוזטה 3/4עלות הספקה והתקנה מתז צידי "

  יח' 1 עלות הספקה והתקנה "ירידה גמישה"

  יח' SCH-40 1 1עלות מטר צנרת "

  יח' SCH-10 1  1.5עלות מטר צנרת "

  יח' SCH-10 1  2עלות מטר צנרת "

  יח' SCH-10 1  3עלות מטר צנרת "

  יח' SCH-10 1  4עלות מטר צנרת "

  יח' 1 1.5עלות אביזר "

  יח' 1 2עלות אביזר "

  יח' 1 3עלות אביזר "

  יח' 1 4עלות אביזר "

  יח' 1 1עלות הספקה והתקנה ברז כדורי "

  יח' 1 1.5עלות הספקה והתקנה ברז כדורי "

  יח' 1 2עלות הספקה והתקנה ברז כדורי "

  יח' 1 2עלות הספקה והתקנה הידרנט "

  יח' 1 3עלות הספקה והתקנה ברז פרפרי "

  יח' 1 4עלות הספקה והתקנה ברז פרפרי "

  יח' 1 3עלות הספקה והתקנה מגוף שער "

  יח' 1 4עלות הספקה והתקנה מגוף שער "

  יח' 1 6עלות הספקה והתקנה מגוף שער "

  ליטר 1 עלות הספקה והתקנה מגן מתז

  ליטר W15 1 40שמן מנוע 

  יח' 1 פילטר שמן

  יח' 1 פילטר אויר

  יח' 1 פילטר סולר / דלק
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 ציוד כיבוי אש    1.2.2

 
 

מחיר בש"ח ליחידה,  כמות  הפריטתאור 
 לא כולל מע"מ

  יח' 1 + מצמד 2ברז הידרנט "

  יח' 1 מ' 25 3/4גלגלון 

  יח' 1 ק"ג 6החלפת מד לחץ למטף הלוטרון עד 

  יח' 1 התקנת ארון

  יח' 1 התקנת ארון על סטנד

  יח' 1 התקנת גלגלון

  יח' 1 התקנת מטפה

  יח' BCF 1התקנת מטפה 

  יח' 1 וו תליה

  יח' 1 ידית הפעלת מטף הלוטרון

  יח' 1 ידית נשיאה למטף הלוטרון

  יח' 1 ח.פ. 1מגוף כדורי '

  ח'י 1 + זנב 1מזנק רב שימושי "

  יח' KP/12 1ק"ג  12מטפה אבקה אוטומטי 

  יח' 1 ק"ג 6מנגנון קומפ' למטפה הלוטרון עד 

  יח' 1 ח/מ 2מעבר נייח שטורץ "

  יח' 1 שוק מקומי 1/2מכלל  PC/6מפזרת 

  יח' 1 צינור לחץ לפיזור )מפזרת(

  יח' 1 קופסאות ניפוץ + פטיש

  יח' 1 (1195) 30*20ש.פ.א "לוח חשמל" 

  יח' 1 10*20ש.פ.א. "ציור גלגלון" 

  יח' 1 10*20ש.פ.א. "ציור זרנוק" 

  יח' 1 10*20ש.פ.א. "ציור מטפה" 

  יח' 1 שילוט זוהר רגיל

  יח' 1 ס"מ X 15 20שילוט פולט אור  עד 

  יח' 1 ס"מ 30X 20שילוט פולט אור עד 

  יח' 1 שיפוץ מנגנון למטפה הלוטרון
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 / תוספת חדש  התקנת ציוד  2.2.2
 

אומדן  הפריטתאור 
 כמות

 יח'

 

 בש"ח מחיר ליחידה
 לא כולל מע"מ

 הוספת גז הלוטרון מחיר לק"ג
  ק"ג  1

 מטר קשור 15לבן  2"זרנוק 
1 

 יח'
 

 2מזנק רב שימושי "
1 

 יח'
 

 ק"ג 6מטף הלוטרון 
1 

 יח'
 

 PC/3ק"ג לחץ מוכל  3מטפה אבקה 
1 

 יח'
 

 PC/6 ק"ג לחץ מוכל 6מטפה אבקה 
1 

 יח'
 

 ק"ג 3מטפה הלוטרון 
1 

 יח'
 

 

 

 :מתקני מכביבלציוד כיבוי אש  ביקורת תקופתית 2.2.3
 

אחת  מחיר ליחידה הפריטתאור 
 בש"ח לא כולל מע"מ

 "3" / 2בדיקת ברז שריפה 
 

 (BCFק"ג )גז, אבקה,  12עד  129בדיקת מטפה לפי ת"י 
 

 בדיקת אבקומט תלוי
 

 בדיקת גלגלון עם הזרמת מים
 

 בדיקת זרנוק
 

 ק"ג כולל חומר מילוי )אומדן שנתי( 3שנתית למטף אבקה  6ביקורת 
 

 ק"ג כולל חומר מילוי ) אומדן שנתי(  6שנתית למטף אבקה  6ביקורת 
 

  שנתית )ללא חומר כיבוי(  12ק"ג  3,6,12בדיקת לחץ למטפה 

  ק"ג  )ללא חומר כיבוי (  3,6,12שנתית למטפה  6בדיקה יסודית 

 
 נספח א'. –במפרט  2.5אומדן הכמויות המפורט של כל מוצר מופיע בסעיף 
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 רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה: .3

 

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

 תעודת התאגדות 

 מה אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתי
 בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

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

  לפרק המנהלה.  4.1.3סעיף  –בתנאים המוקדמים  כמוגדראישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית 

  וחתום. מלא  כשהוא –נספח ג'  –טופס הצעה 

  כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  -טופס פרטי המציע 

  כשהוא מלא וחתום - ה'נספח  -תצהיר עשוי בפני עורך דין. 

 מטעם מכון התקנים הישראלי למתן שירותי תחזוקה למתיזי מים לפי ת"י בר תוקף הסמכה  אישור
1928 .  

 129לתחזוקת מטפים לפי ת"י  בר תוקף הסמכה אישור  . 

  מטפים ללתחזוקאי מוסמך ומתזים לתחזוקאי מוסמך לרשימת שמות ותעודות של אנשי השירות
 לפרק המנהלה. 4.1.8 סעיף –כמפורט בתנאים המוקדמים 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח. הטיוט 

  ימסמכי המכרז ממכברכישת קבלה המעידה על. 

  תו תקןISO 9000   - .במידה ויש 

 
 
 

 
 

 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 
 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________
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 נספח ד' 
 טופס פרטי המציע

 
  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 לצרף כל חומר משלים. המציע רשאי 
 

  פרטי המציע .1
 

 שם
 

 

 רישום התאגידמס' 

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 

 

 פועל/ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 

  

 טלפונים:
 

 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:

1.  

2.  

 

 

 תיאור כללי של המציע  .2
 

 

 

 

 

 

 כוח אדם .3
 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:

 

 : במנהלה( 4.1.8ושמותיהם )סעיף  ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע

 

 
_____________              _______________________________________________ 

 
               _____________________________ ______________________________ 

 
____________________              ________________________________________ 

 
______________                _____________________________________________ 

 
______________________________              ______________________________ 
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__                _________________________________________________________ 
 

______________________________              ______________________________ 
 

______________________________                _____________________________ 
 

 

 

 מצבת כלי רכב .4
 :שירותהמשמשים למתן ה כלי רכב 10נא לציין פרטים כלהלן עבור לפחות 

 
מס 

 סידורי
 מספר רישוי סוג רכב

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  ניסיון קודם ולקוחות  .5

  :לשירותמספר שנות ניסיון של המציע בהתקנה ובמתן שירותי אחזקה 

בכל אחת מהשנים כמפורט מהדגמים המוצעים במכרז  שתוחזקו ע"י המציע  מתיזי מים מספר מערכות
 :להלן

 ______________ - 2012שנת 
 ______________  - 2013שנת 
 ______________  - 2014שנת 

 לקוחות 10)יש לציין לפחות  המפורטים להלן , בפריסה ארצית, נשוא המכרזהלקוחות לשירותים שמות 
ת גם יחד( )ניתן לציין לקוחות שקיבלו את שני סוגי השירו (לקוחות לציוד כיבוי אש 10למתזים ולפחות 

 :במנהלה 4.1.12על פי סעיף 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

האחרונות  שנים ה 5 בם שירותילקוחותינו הגדולים להם אנו מספקים פרטי ממליצים מבין להלן  .6
 .ממליצים בסה"כ 3-ולא פחות מ – שניים למתזים ושניים לציוד כיבוי אשנא לציין  – באופן סדיר

 
 שם הלקוח:

 

 :ותפקידו שם האיש הקשר

 

 :נייד ונייח פוןטל

 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 

 שם הלקוח:

 

 :ותפקידו איש הקשרשם 

 

 :נייד ונייח טלפון

 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 שם הלקוח:

 

 :ותפקידו איש הקשרשם 

 

 :נייד ונייח טלפון

 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 

 שם הלקוח:

 

 :ותפקידו איש הקשרשם 

 

 :נייד ונייח טלפון

 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
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 שם הלקוח:

 

 שם איש הקשר ותפקידו:

 

 :נייד ונייח טלפון

 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.
 

 
 ____________________  חותמת: ______________חתימת המציע: _

 
 ____תאריך: ________________שם מגיש ההצעה: _____________  
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 ה'נספח 
  ת צ ה י ר

 
 

את  אני הח"מ _____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר
 שה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אע האמת

 
 

מכרז ל"( הספקתצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת _______________ )להלן: " .1
וציוד  מתיזי מיםל שירותי ביקורת ואחזקת מערכות אוטומטיות  114/2015 מס' רגילפומבי 

 כיבוי אש

 .וצהיר זה בשמומוסמך ליתן ת אצל הספקהנני משמש בתפקיד _________________  .2

למעט את המוצרים והשירותים )ולא באמצעות קבלני משנה(  מסוגל לספק למכבי בעצמוהספק  .3
 ולמעט הוספת מתזים במערכת הקיימת. 712מילוי מטפי כיבוי בהתאם לת"י 

נשוא  לפחות, באספקת השירותיםהשנים האחרונות  5סיון מוכח בישראל של יבעל נ הספק .4
 .מכרז זה

שהינם מוסמכים מטעם מת"י להתקנה ותחזוקת מערכות  אנשי שירות 10חות מעסיק לפהספק  .5
אנשי שירות שהינם  10)תחזוקאי מוסמך למתזים(; מעסיק לפחות  1928מתזים לפי ת"י 

)תחזוקאי מוסמך  129מוסמכים מטעם מת"י להתקנה ותחזוקה של ציוד כיבוי אש לפי ת"י 
  אנשי שירות בסה"כ(. 10 -פחות מהם אך לא ילמטפים( )יכולה להיות חפיפה בינ

 רכבי שירות. 10לפחות   הספק ברשות .6

בעל יכולת לספק המוצרים והשירותים בפריסה ארצית, בכל רחבי הארץ, לרבות:  אילת,  הספק  .7
 איו"ש ורמת הגולן.

 למערכות,  בשני אתרים שונים במכבי בו זמנית.   לספק את השירותיםמסוגל  הספק .8

 בנפרד היו  םמה דלקוחות לפחות )בפריסה ארצית( כאשר לכל אח  10 -שירותים ל סיפקהספק  .9
אתרים שונים לתחזוקת ציוד  50 –בנקודות שונות ברחבי הארץ ו הפרוסותמערכות מתזים  50

 )כל אחד לחוד(  שנים האחרונות. חמשבכיבוי אש מטלטלים, 

ת ודיווחים על מוקד שירות לקוחות בשעות הפעילות של הספק לקבלת פניו הספק ברשות .10
 תקלות.

כונן  / טכנאי)ויפעיל במהלך ההתקשרות(, לאחר שעות הפעילות של הספק, שירות פעיל מהספק  .11
 .שאינן סובלות דיחוי ליום שלמחרתלמענה של תקלות שבר 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .12
  

 
 ______________________ 

 חתימה      חתימה                                                                                                                                            
 
 

הופיע בפני עורך דין _________________ במשרדי ברחוב  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

זהות מספר  ידי תעודת עצמו על שזיההמר _______________ גב'/_____________________, 

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

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

______________________ 
 חתימה וחותמת                                    
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 ו'ח נספ
 שאלות מבנה טופס להצגת 

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה

  1     

2     

3     

4     

 מפרט

  1     

2     

3     

4     

5     

 מענה טכני

 1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם

  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה

 1     

2     

3     

 ערבות

  1     

2     

 תצהיר

  1     

2     

3     

4      
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 ז'נספח 

 אמות מידה 
 

 
 
 

מילוי מטפים באופן עצמאי במעבדה פעילה שבבעלותו )לא באמצעות קבלן 

משנה( )לפי ת"י 712(
6

 מנהל מעקב ממוחשב על ביצוע הביקורות ותוצאותיהם )כולל פירוט הציוד 

הנבדק ומיקומו בכל מתקן(  ומגיש ללקוחותיו באופן מרוכז אישורי בדיקה 

ותקינות עפ"י התקן

10

יכולת תכנון עצמאית של מערכות מתזים ע"י מהנדס בחברה ולא על ידי 

קבלן משנה.
6

אתר אינטרנט המספק מידע און ליין ללקוח על ביצוע שירות ואישורי תקינות 

ברמת מתקן.
6

התרשמות כללית של צוות הבדיקה מהספק )מתקן, הנהלה, צוות, סביבה, 

וכדומה(
5
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מידת הניסיון וכמות טכנאים העומדים לרשות המציע מעבר לדרישת הסף 

)כל טכנאי נוסף מזכה בנקודה – עד מקסימום 10 נקודות( .
10

בעל ניסיון עצמאי בהתקנות של מע' מתזים )לא באמצעות קבלן משנה( )עד 

שנתיים= 1, עד 5 שנים=5, 6 שנים ומעלה= 10 נקודות(
6

מערך כלי רכב שירות העומד לרשות המציע, מעבר לדרישות הסף כל כלי 

רכב נוסף מזכה בנקודה– עד מקסימום 10 נקודות(
6

22

5הציג אישור ISO 9000 בגין קיום תהליכי בקרת איכותמערך איכות

5

10עמידה בהסכמים והתחייבויות לאורך זמן

10איכות השרות והאחזקה לאורך זמן

10גמישות ומענה לצרכים מיוחדים

10התרשמות כללית מהספק

7040

100סה"כ

פירוט מדדיםקטגוריה
ציון איכות 

מזערי
משקל ב-%

ציון לספק 

מ 1 עד 10

יכולות ומתקני 

המציע

סה"כ איכות המוצר

יכולות לוגיסטיות 

וניסיון - על פי 

התרשמות צוות 

הבדיקה )מעבר 

לנדרש במפרט(

סה"כ שביעות רצון

סה"כ יכולות לוגיסטיות

סה"כ מערך איכות

שביעות רצון 

לקוחות )מכבי 

ו/או מחווי דעה 

חיצוניים(

 
 


	1. כללי
	1.1. מכבי שירותי בריאות (להלן "מכבי") מעוניינת להתקשר עם עד 2 ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותים כלהלן:
	1.1.1. אחזקה וביקורות תקופתיות למערכות אוטומטיות למתיזי מים. התקנה (או תוספת) של מתזים במערכות קיימות, בהתאם לצורך.
	1.1.2. אחזקה וביקורות תקופתיות והצטיידות לפי הצורך.
	(להלן ביחד: "השירות" או "השירותים").
	1.2. השירות ינתן למתקני מכבי בחלוקה לשני אזורים. חובה להגיש הצעה עבור שני האיזורים. בחירת הזוכה / זוכים תיעשה לגבי כל אזור בנפרד (יתכן זוכה אחד לשני האיזורים יחד).
	1.3. מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם למפרטי השירות, יעדים והכמויות המוערכות כמפורט בנספח א' ונספחיו.
	1.4. ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה  להאריך את תקופת ההסכם ב- 3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, בתנאים: (1) זהים ; או (2) מיטיבים בתיאום עם הזוכה.
	1.5. מכבי אינה מתחייבת  לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי  רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	1.6. לא יתקיים משא ומתן.
	1.7. מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם להלן, אם ירצו בכך.

	2. הגדרות  בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.
	"מתקן מכבי" – מבנה אשר יכלול אחד או יותר מהמצוין להלן: מרפאה, משרדים, מכונים, בית מרקחת, מרפאת שיניים, מעבדה  מרכזית, מרכז לוגיסטי (מרלו"ג),  אשר בו מצויים  המערכות והציוד נשוא מכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהאתר בו יסופק השירות .
	"הגופים הנוספים" – אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, קרן מכבי (ע"ר), מכבידנט בע"מ, מכבי טבעי,  מכבי יזמות וניהול  בע"מ, בית בלב בע"מ, הכל על-פי שיקול דעתם של הגופים.
	ציוד כיבוי אש–  מטלטלים / קבועים  כולל:  גלגלונים, מטפים (על כל סוגיהם) הידרנטים והציוד הנלווה (זרנוקים ומזנקים).
	3. מנהלה
	3.1. רכישת מסמכי המכרז
	המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 16.4.15 ועד ליום 30.4.15, לא כולל ימי חג ומועד, בתמ...
	3.2. בירורים ופניות
	3.2.1. כנס ספקים חובה לרוכשי המכרז יתקיים ביום 3.5.15 בשעה 08:30 במכבי שירותי בריאות, רח' קויפמן 4, בתל אביב, בית שרבט קומה 2C  חדר ישיבות. במהלך המפגש ניתן יהיה להעלות שאלות. בכל מקרה התשובות תימסרנה כאמור בסעיף 3.2.5 להלן.
	3.2.2. ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי המכרז לנציגת מכבי , גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, עד ליום  7.5.15 וזאת אך ורק בקובץ Word בנוסח ובמבנה המצ"ב כנספח ו', באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. על המציע מוטלת האחרי...
	3.2.3. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל  לא תענינה.
	3.2.4. על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.
	3.2.5. תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על-ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 19.5.15.
	3.3. אופן ומועד הגשת ההצעות
	3.3.1. את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל 114/2015 לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, ברח' המרד 27, תל אביב, קומה 14" (או למי שימונה כממלא מקומה).
	3.3.2. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי 28.5.15, בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
	3.3.3. ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ג', לאחר חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 3 בטופס ההצעה, וכמפורט עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.
	3.3.4. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז כפי שנרכשו ממכבי. היא תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות כנדרש.
	3.3.5. המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.
	3.3.6. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם.
	3.3.7. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם, אם וככל שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר...

	4.  תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
	4.1.  רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן:
	4.1.1. תאגיד רשום כחוק בישראל.
	4.1.2. בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
	4.1.3. הכנסותיו בשנים 2012-2014 לשירות תחזוקה ומערכות (הכוונה לתיק שירות לקוחות ולא לביצוע התקנות חדשות), הן 1,500,000 ₪ לפחות, לכל אחת מהשנים.
	4.1.4. מסוגל לספק למכבי בעצמו (ולא באמצעות קבלני משנה) את השירותים והציוד. ניתן להשתמש בקבלן משנה לצורך מילוי מטפי כיבוי בהתאם לת"י 712 ולצורך הוספת מתיזי מים במערכות קיימות.
	4.1.5. הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של 5 השנים האחרונות לפחות, באספקת השירותים נשוא מכרז זה.
	4.1.6. לחברה הסמכה מטעם מכון התקנים הישראלי למתן שירותי תחזוקה למתיזי מים לפי ת"י 1928.
	4.1.7. בעל הסמכה לתחזוקת מטפים לפי ת"י 129.
	4.1.8. מעסיק לפחות 10 אנשי שירות שהינם מוסמכים מטעם מת"י להתקנה ותחזוקת מערכות מתיזים לפי ת"י 1928 (תחזוקאי מוסמך למתזים); מעסיק לפחות 10 אנשי שירות שהינם מוסמכים מטעם מת"י להתקנה ותחזוקה של ציוד כיבוי אש לפי ת"י 129 (תחזוקאי מוסמך למטפים) (יכולה להיו...
	4.1.9. ברשותו  לפחות 10 רכבי שירות.
	4.1.10. בעל יכולת לספק השירותים בפריסה ארצית, בכל רחבי הארץ, לרבות:  אילת,  איו"ש ורמת הגולן.
	4.1.11. מסוגל לספק את השירותים למערכות,  בשני מתקנים שונים במכבי בו זמנית.
	4.1.12. סיפק שירותים דוגמאת השירותים נשוא מכרז זה ל- 10  לקוחות לפחות (בפריסה ארצית) כאשר לכל אחד מהם בנפרד היו  50 מערכות מתזים הפרוסות בנקודות שונות ברחבי הארץ ו– 50 אתרים שונים לתחזוקת ציוד כיבוי אש מטלטלים, בחמש שנים האחרונות. (כל אחד לחוד, לכל שנה)
	4.1.13. ברשותו מוקד שירות לקוחות בשעות הפעילות של הספק לקבלת פניות ודיווחים על תקלות.
	4.1.14. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
	4.1.15. השתתף בכנס ספקים.
	4.1.16. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך, ובכפוף לפירעון התשלום בפועל.
	4.2. עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי סף הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים– הצעתו תפסל.
	4.3. ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור...

	5.  התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה
	5.1. המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 60 (ששים) יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע ר...
	5.2. הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע בכתב, לידי הגב' ענת מנדל , רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 2 ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.
	5.3. בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע.
	5.4. ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף 5.2 לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף 5.3 לעיל, לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

	6. אישור עריכת ביטוחים
	6.1. אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות (להלן: "אישור עריכת ביטוחים"). המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח, בכפוף לזכייתו במכרז.
	6.2. יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים נוספים. במקרה של שינויים מסוג זה, לרבות אי קיומה של איזו מהפוליסות הנדרשות, תיפסל הצעת המציע. למרות האמור לעיל, במקרים כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע ל...
	6.3. שינויי נוסח שאינם מהותיים שייעשו על-גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של מכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.
	6.4. שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף       לעיל.
	6.5. הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות את אישור עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

	7. בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות
	7.1. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
	7.2. אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: מחיר – 70%; ואיכות – 30%, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתיבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות.
	7.3. ציון האיכות
	ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב כנספח ז'.
	7.4. ציון המחיר
	ציון המחיר למתן השירות –ינתן לכל אזור בנפרד.
	הציון ייקבע על פי סכימת  הצעת המציע, בטופס ההצעה נספח ג', סעיף 2 על פי המשקולות המפורטים להלן:
	סעיף 2.1.1 – מקבל משקל של 50% מציון המחיר, לכל אזור.
	סעיף 2.1.2 – מקבל משקל של 8% מציון המחיר, לכל אזור.
	סעיף 2.1.3 – מקבל משקל של 2% מציון המחיר, לכל אזור.
	סעיף 2.2.1 – מקבל משקל של 5% מציון המחיר, לכל אזור.
	סעיף 2.2.2 – מקבל משקל של 20% מציון המחיר, לכל אזור.
	סעיף 2.2.3 – מקבל משקל של 15% מציון המחיר, לכל אזור.
	7.5. ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות ...
	7.6. יודגש כי הציון המשוקלל ינתן אך ורק לגבי ספקים שעמדו בדרישות ההכרחיות.
	7.7. ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי האיכות דלעיל, והכל על פי הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
	7.8. באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מציע זה .
	7.9. לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן:
	7.9.1. אי שביעות רצון מאיכות המוצרים ו/או השירותים ;
	7.9.2. מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה.
	7.10. ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.
	7.11. ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות/מוצר המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שי...
	7.12. מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.
	7.13. ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא, או יבוטל על ידי מכבי בתוך 3 (שלושה) חודשים מיום תחילתו.

	8. התחייבויות המציע הזוכה במכרז
	8.1. הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז, בתוך 7 (שבעה) ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.
	ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע בנספח ב' למכרז.
	8.2. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
	8.3. במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע התחייבויותיו על-פי הנוסח המצ"ב.

	9. ביטול המכרז
	9.1. לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא ייחתם על-ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת השירות, והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח ב').
	9.2. מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית - אך לא חייבת - לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור.
	9.3. הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרז או כל המציעים, לפי העניין .
	9.4. החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

	10. עיון במסמכי המכרז
	10.1. בהתאם להוראות תקנה 21(ו) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת  תשלום בסך של 500 ₪ לשעה או חלק ממנה למכבי לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור .
	10.2. עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.

	11. בעלות על מסמכי המכרז
	מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.
	12. סמכות שיפוט
	סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב - יפו.
	נספח א'
	1.1 אחזקה מונעת, תיקוני שבר, שירות מקיף למערכות אוטומטיות למתיזי מים, כולל תוספת התקנה של עד 10 מתיזי מים במערכת קיימת  וציוד כיבוי אש הכולל  גלגלונים,מטפים (על כל סוגיהם), הדרנטים ועמדות כיבוי אש אשר יכלול ביקורות  ואספקת חלפים לצורך ביצוע אחזקה מונע...
	1.2 על המציע לעמוד בדרישות מת"י ובאישורים המתאימים המסמיכים אותו ואת עובדיו לבצע תחזוקה, בדיקה והתקנה של ציוד ומערכות אלו.
	1.3 ביקורות תקופתיות לציוד והמערכות בהתאם לתדירות הנדרשת המפורטת לעיל ובהתאם לת"י 1928 ות"י 129 .
	1.4 התקנת ציוד/מערכות חדשות בהתאם לנדרש אשר יוזמנו מעת לעת עפ"י דרישתה והזמנתה של מכבי (להלן "השירותים" ו/או "המערכות").
	1.5 הספק מנהל מעקב ממוחשב על ביצוע הביקורות ותוצאותיהם (כולל פירוט הציוד הנבדק ומיקומו בכל מתקן)  ומגיש ללקוחותיו באופן מרוכז אישורי בדיקה ותקינות עפ"י התקן – יהווה יתרון.
	1.6 לספק ניסיון בהתקנות של מערכות מתזים בעצמו ולא על ידי קבלן משנה – יהווה יתרון.
	1.7 בעל יכולת תכנון עצמאית של מערכות מתזים ע"י מהנדס בחברה, ולא על ידי קבלני משנה – יהווה יתרון.
	1.8 הספק מפעיל אתר אינטרנט המספק מידע און ליין ללקוח על ביצוע שירות ואישורי תקינות ברמת מתקן – יהווה יתרון.
	1.9 למען הסר ספק, ובנוסף לאמור לעיל, יובהר כי השירותים כוללים: הובלה/שינוע, זמן נסיעה, שעות עבודה, אחזקה והדרכה באתר מכבי בו ינתנו השירותים.
	1.10 מועד ההגעה למתקן לצורך ביצוע מתן השירותים למערכות יתואם מראש עם מנהל/ת אחזקה מחוזי או ממונה בטיחות מחוזי או מנהל המתקן, או מי מטעמם. יתכן, ובמקרים חריגים, תדרש עבודה בימים ובשעות שלאחר שעות פעילות המתקן ( עבודת לילה ועבודה בימי שישי ).
	1.3.3.1 אחזקה מונעת, תיקוני שבר, שירות מקיף למערכות אוטומטיות מתיזי מים וציוד כיבוי אש ואספקת חלפים לצורך ביצוע אחזקה מונעת ולצורך שמירת המערכת במצב תקין, או לשם השבת המערכת לתפעול תקין ;
	1.3.3.2 ביקורת תקופתית בהתאם לדרישות התקן הכל כמוגדר במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו.
	1.3.3.3 הציוד והמערכות  באתרי מכבי, בהתאם למפורט בנספחים א'1-א-3.
	נספח להסכם
	ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד
	נספח להסכם
	יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

	לכבוד
	מכבי שרותי בריאות
	נא וודא וסמן ב-X שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך:
	 תעודת התאגדות
	 אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
	 אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
	 אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית כמוגדר בתנאים המוקדמים – סעיף 4.1.3  לפרק המנהלה.
	 טופס הצעה – נספח ג' – כשהוא  מלא וחתום.
	 טופס פרטי המציע - נספח ד' - כשהוא מלא וחתום.
	 תצהיר עשוי בפני עורך דין - נספח ה' - כשהוא מלא וחתום.
	 אישור הסמכה בר תוקף מטעם מכון התקנים הישראלי למתן שירותי תחזוקה למתיזי מים לפי ת"י 1928 .
	 אישור הסמכה בר תוקף לתחזוקת מטפים לפי ת"י 129 .
	 רשימת שמות ותעודות של אנשי השירות לתחזוקאי מוסמך למתזים ולתחזוקאי מוסמך למטפים כמפורט בתנאים המוקדמים – סעיף 4.1.8 לפרק המנהלה.
	 טיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח.
	 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי.
	 תו תקן ISO 9000   - במידה ויש.
	נספח ד'

	טופס פרטי המציע
	חתימת המציע: _______________  חותמת: ____________________
	שם מגיש ההצעה: _____________  תאריך: ____________________
	1. תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת _______________ (להלן: "הספק") למכרז פומבי רגיל מס' 114/2015  שירותי ביקורת ואחזקת מערכות אוטומטיות למתיזי מים וציוד כיבוי אש
	2. הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו.
	3. הספק מסוגל לספק למכבי בעצמו (ולא באמצעות קבלני משנה) את המוצרים והשירותים למעט מילוי מטפי כיבוי בהתאם לת"י 712 ולמעט הוספת מתזים במערכת הקיימת.
	4. הספק בעל ניסיון מוכח בישראל של 5 השנים האחרונות לפחות, באספקת השירותים נשוא מכרז זה.
	5. הספק מעסיק לפחות 10 אנשי שירות שהינם מוסמכים מטעם מת"י להתקנה ותחזוקת מערכות מתזים לפי ת"י 1928 (תחזוקאי מוסמך למתזים); מעסיק לפחות 10 אנשי שירות שהינם מוסמכים מטעם מת"י להתקנה ותחזוקה של ציוד כיבוי אש לפי ת"י 129 (תחזוקאי מוסמך למטפים) (יכולה להיו...
	6. ברשות הספק  לפחות 10 רכבי שירות.
	7. הספק בעל יכולת לספק המוצרים והשירותים בפריסה ארצית, בכל רחבי הארץ, לרבות:  אילת,  איו"ש ורמת הגולן.
	8. הספק מסוגל לספק את השירותים למערכות,  בשני אתרים שונים במכבי בו זמנית.
	9. הספק סיפק שירותים ל- 10  לקוחות לפחות (בפריסה ארצית) כאשר לכל אחד מהם בנפרד היו  50 מערכות מתזים הפרוסות בנקודות שונות ברחבי הארץ ו– 50 אתרים שונים לתחזוקת ציוד כיבוי אש מטלטלים, בחמש שנים האחרונות. (כל אחד לחוד)
	10. ברשות הספק מוקד שירות לקוחות בשעות הפעילות של הספק לקבלת פניות ודיווחים על תקלות.
	11. הספק מפעיל (ויפעיל במהלך ההתקשרות), לאחר שעות הפעילות של הספק, שירות טכנאי / כונן למענה של תקלות שבר שאינן סובלות דיחוי ליום שלמחרת.
	12. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.


