
   
  

 מחוז דרום                                    

 

 

 
 נלווים ציודים לעבודות תקשורת ותשתיות ,רכש בקשה להצעת מחיר 

 )פירוט יינתן בנפרד(
 

 כללי .1
 

נקודת ( מעוניינת לקבל הצעות ל"מכבי" –)להלן  מחוז דרום -מכבי שירותי בריאות .1.1
 (, כמפורט בבקשה.ירותים""המוצרים והש –להלן תקשורת וציודים נלווים )

 

 לדואר שטיינרסרמריה לוח אל לשעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.2
 1.11 לתאריך  עד shtein_m@mac.org.ilאלקטרוני 

 
יא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שה .1.3

 מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.
 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4
 

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.5

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.
 

 ההצעה הינה סופית. לא ייערך משא ומתן .1.6

 
 

טלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם הצעה זו אינה מב .1.7
לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 
זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
 

ימים מקבלת  7מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך ספקים עימם תתקשר  .1.8
הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 

  בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
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 המפרט המבוקש:  .2
 המחירים אינם כוללים מע"ם 
  יום 60שוטף +  –תנאי תשלום 

 להחיוב הסופי עפ"י כמויות בפוע 
 .אזור שירות למחוז דרום: מרחובות עד מצפה רמון 

 :זמן הגעת טכנאי לתקלה  
 : זמן תגובה לפניה עבור עבודה חדשה  

 :זמן אספקת ציוד  
 :אחריות לציוד  

 

 
 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .3
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.1
 

 .__                                                                                           שם המוצר:  .3.2
 

 .                                                                                                          דגם: .3.3
 

 ___________________________________________ . ורארץ ייצ .3.4
 

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .3.5
 

ותק במכירת  חברה

 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

 
 

 אין למלא בכתב יד -מחיר המוצר/השירות .3.6
 

אומדן  /שרות מוצר
 כמות 

מחיר 
 ₪ל__ 

לפני 
 מע"מ

 RIT,3M,R&M) תוצרת CAT6A קצה יאביזר כולל  CAT7מכבל)חיצוני/פנימי(  רשת נקודת
 שורת(חיווט בארון תק כולל הנדרשים והעבודה החומרים כל כולל קומפלט( וכו'

  

   קצה ואבזר  זוג 4 כבל, קומפלט טלפון נקודת

   הגעת טכנאי לאתר גאוגרפי

   (19:00 עד) רגילות שעות - טכנאי עבודת שעות

   (19:00-24:00) לילה שעות - טכנאי עבודת שעות

   (חג/שבת מצאת השעה ועד חג/שבת כניסת טרם משעה)ושבתות חגים - טכנאי עבודת שעות



   מעבר קיר בטון ) ממ"ד( 

   עבודה בלבד( –קומפלקט )כולל כבל וחיבור למגבר ולרמקול  רמקול התקנת

   מקבילי בחיבור נוסף רמקול

 PLל גדול PL כבל+  מגבר עלות לכול מוכנה לתשטית COPA חברת של לכריזה מגבר חיבור
 קטן

  

   COPA מגבר

   (פנימי - ציוד) רמקול

   (חיצוני - ציוד) רמקול

   קטן PLל גדול PL כבל

   בלבד מקורית מסגרת- R&M או 3M או RIT תוצרת RJ45 מבואות 24-ל" 19 ניתוב לוח

   RJ45 מבואות 50 או 48-ל UTP" 19 ניתוב לוח

   LC דגם" 19 לארון, סיבים 24-ל אופטי ניתוב לוח

   ישראלי תקע-'מ 5 עד, ביקורת נורת עם 12N חשמל שקעי פס

   ישראלי תקע-'מ 5 עד, ביקורת נורת עם 6N חשמל שקעי פס

 זכוכית דלת: כולל  -" 19 -ל פנימית מותאם", 25 רוחב,  44U בגובה תקשורת ארון
 3, מאווררים 2,  ישראלי תקע 12 שקעים פסי 2 ,שירות מגירת,אטומה אחורית דלת,כפולה

 .5-ל פונציאלים השוואת ופס קבועים מדפים

  

 תקע N6 חשמל שקע,קבוע מדף,מ"מ 600 עומק,10U גובה הקיר על להתקנה תקשורת ארון
 .5-ל פוטנציאלים השוואת ופס מאוורר,ישראלי

  

 חשמל שקע, קבועים פיםמד 2,מ"מ 600 עומק,20U גובה הקיר על להתקנה תקשורת ארון
N12 5-ל פוטנציאלים השוואת ופס מאוורר,ישראלי תקע 

  

   1U בגודל מגשרים לסידור" 19 שערות פנל

   ללא עבודה CAT6A  קיסטון ראש

   שקע תקשורת חיצוני ללא קיסטון

   בהתאמה קצה ולשקעי מבואות 24 ניתוב ללוח חרוט PVC מסוג שילוט

   ונהקר בלוקי 5-ל אמבטיה

   אורך מטרים 3, גידים 8 מסוכך cat6a בקטגוריה נחושת מגשר

   אורך מטרים 3, מסומן גידים 8 מסוכך cat6a בקטגוריה נחושת מגשר

   אורך מטרים 2, גידים 8 מסוכך cat6a בקטגוריה נחושת מגשר

   אורך מטרים 2, מסומן גידים 8 מסוכך cat6a בקטגוריה תנחוש מגשר

   אורך מטרים 1, גידים 8 מסוכך  cat6a בקטגוריה תנחוש מגשר

   אורך מטרים 1, גידים  מסומן 8 מסוכך  cat6a בקטגוריה נחושת מגשר

   אורך מטרים 0.5, מסומן גידים 8 מסוכך cat6a בקטגוריה נחושת מגשר

   אורך מטרים 0.5, גידים 8 מסוכך cat6a בקטגוריה נחושת מגשר

   אורך מטרים 15 ,גידים 8 מסוכך cat6a הבקטגורי נחושת מגשר

   אורך מטרים 20, גידים 8 מסוכך cat6a בקטגוריה נחושת מגשר

   אורך מטרים 10, גידים 8 מסוכך cat6a בקטגוריה נחושת מגשר

   ממוספר אורך מטרים 3, גידים 8 מסוכך cat5e נחושת מגשר

   אורך מטרים 3, גידים 8 מסוכך cat5e נחושת מגשר

   ממוספר אורך מטרים 2, גידים 8 מסוכך cat5e נחושת מגשר

   אורך מטרים 2, גידים 8 מסוכך cat5e נחושת מגשר

   ממוספר אורך מטרים 1, גידים 8 מסוכך cat5e נחושת מגשר

   אורך מטרים 1, גידים 8 מסוכך cat5e נחושת מגשר



   ממוספר אורך מטרים 0.5, גידים 8 מסוכך cat5e נחושת מגשר

       אורך מטרים 0.5, גידים 8 מסוכך cat5e נחושת מגשר

   מ3 אורך RJ45/RJ11 - טלפונים - נחושת מגשר

   singel/multi' מ 2 באורך, SC או LC כפול אופטי מגשר

   פנים להתקנת מ"מ 0.5 זוג 26 טלפון כבל

   גבוהה באיכות מטר 2 באורך HDMI כבל

   גבוהה באיכות טרמ 3 באורך HDMI כבל

   גבוהה באיכות מטר 5 באורך HDMI כבל

   גבוהה באיכות מטר 10 באורך HDMI כבל

   גבוהה באיכות מטר 15 באורך HDMI כבל

   גבוהה באיכות מטר 20 באורך HDMI כבל

   גבוהה באיכות מטר 1 עד באורך קצר HDMI כבל

   (זכר) HDMI ל )זכר( DISPLAY PORT כבל

   (נקבע) HDMI ל )זכר(DISPLAY PORT כבל

   הגברה עם יציאות 2-ל HDMI מפצל

   הגברה עם יציאות 4-ל HDMI מפצל

   (קולט+משדר איבזרים 2 כולל) מטר 120 עד רשת כבל דרך HDMI כבל מרחיק

   (קולט+משדר איבזרים 2 כולל) מטר 50 עד רשת כבל דרך HDMI כבל מרחיק

   בהנק/  נקבה HDMI מתאם

 

 
 

 הערות .3.7
 

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 
  אופציה הערכה לשנתיים  שנהתוקף ההצעה + 
 .יתכן עבודה עם מספר ספקים במקביל 

 
 

 


