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מדינת ישראל
משרד הבריאות
מרכז רפואי אסף הרופא
טלפון80-9779996 :
פקס80-9779777 :
תאריך _______
לכבוד_____________
א.נ,.
הנדון :מכרז  08-96לאספקת פריטי חשמל ותאורה עבור המרכז הרפואי אסף רופא
 .6הנכם מוזמנים להגיש לנו הצעתכם לאספקת פריטי חשמל ותאורה עבור המרכז הרפואי אסף הרופא( ,להלן:
"המזמין") ,וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז הרצ"ב.
 .2המסמכים המצ"ב הנם מסמכי יסוד ומילוי תנאיהם מהווה תנאי יסודי להשתתפות במכרז ,אי מילוי תנאי ו/או אי
צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי  /תוספת במסמכי המכרז עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון בועדת
המכרזים.
 .3מסמכי המכרז :
7.9
7.6
7.7
7.8

7.0
7.6
7.7

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי אגף הרכש ביתן  696החל מהתאריך  69.8.96בשעות העבודה המקובלות
.0:88-96:88
תמורת מסמכי המכרז יש לשלם סך של  ₪ 088אשר לא יוחזרו  .התשלום יבוצע בגזברות ביה"ח ביתן 677
באמצעי התשלום הבאים :מזומן ,אשראי ,המחאה.
עותק מהקבלה הנ"ל יש לצרף להצעה כתנאי יסודי.
מסמכי המכרז כוללים את:
 7.8.9הזמנה להציע הצעות.
 7.8.6תשקיף משתתף.
 7.8.7דרישות כלליות.
 7.8.8הצעות מחיר.
 7.8.0נוסח להסכם התקשרות
 7.8.6נוסח כתב ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.
 7.8.7נוסח כתב ערבות ביצוע
 7.8.0הצהרה בדבר המרכיב הישראלי
 7.8.9נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשאות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום.
 7.8.98המרכיב הישראלי.
 7.8.99נוסח קיום ביטוחים.
על המציע לוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז על כל נספחיו האמורים לעיל.
על המציע לפנות ביוזמתו אל המזמין ,היה וחסר לו מסמך כלשהו ממסמכי המכרז וזאת בתוך התקופה הקבועה
להגשת ההצעות ובאופן שיוכל להגיש את הצעתו במועד הקבוע במכרז.
אין בהעדרו של מסמך ו/או בצורך לקבלו ו/או במועד קבלתו ,כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות,
ביחס לכלל המציעים או למציע כלשהו.

 .8תנאים מוקדמים
כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בתנאים ובדרישות המפורטות להלן :אי עמידה באחד התנאים
יגרום לפסילת ההצעה.
8.9

קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס),
תשל"ו 9976-והתיקונים לו ,לרבות האישורים הבאים:
 8.9.9תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים ,תשנ"א 9999-ולפי
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז[9907-ראה טופס" ,תצהיר בדבר היעדר ההרשאות בגין העסקת עובדים זרים
ושכר מינימום" ,מס' ט.]7.8.6.9.
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 8.9.6אישור פקיד מורשה ,רואה חשבון או יועץ מס ,המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס
הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו 9970-או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד
שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
8.6
8.7
8.8

הגשת המחאה בנקאית על סך  ₪ 7,088או ערבות בנקאית על סך  ₪ 7,088בנוסח המצורף בנספח ו’ ותהיה
בתוקף עד לתאריך .96.0.96
למ ציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות  ,יש ל צרף נסח חברה  /שותפות עדכני מר שו ת
התאגידים המוכיח זאת  .הנסח האמור לעיל ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של ר שות
התאגידים  ,שכתובתו  T a a g i d i m . j u s t i c e . g o v . i l :בלחיצה על הכותרת " הפקת נסח חברה " .
אישור מעו" ד או רואה חשבון שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל .המרכז הרפואי יהיה רשאי
לבקש אישור נוסף דומה מדי שנה.

 .0מסמכים נדרשים להוכחת התנאים המוקדמים
0.9

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף  8.9.9יציג המציע תצהיר חתום בכתב ,מאושר ע"י עורך דין לעניין
תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראות סעיף 6ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו  . 9976נוסח התצהיר מופיע בנספח ח' ואין לסטות ממנו.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  8.9.6יציג המציע אישור תקף למועד ההצעה מרואה חשבון או פקיד שומה
המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות ציבוריים -התשל"ו .9976
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  8.6המציע יצרף להצעתו המחאה /ערבות בנקאית מקורית על סך ₪ 7,088
שתהא בתוקף עד לתאריך  . 96.0.96הצעה שלא צורפה אליה ערבות בנקאית/המחאה בנקאית תפסל על
הסף ולא תידון בכלל .על המציע החובה לוודא את תקינות הפרטים הרשומים בכתב הערבות
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  8.7יציג המציע נסח חברה עדכני כנדרש ללא חובות אגרה.
לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  8.8יציג המציע אישור מעודכן של עו"ד או רו"ח כי המציע אינו נמצא
בהליכי פירוק או פשיטת רגל ,בין אם הליכים זמניים ובין אם קבועים.

0.6

דרישות נוספות

0.6
0.7
0.8
0.0

0.6.9
0.6.6
0.6.7
0.6.8
0.6.0
0.6.6
0.6.7

המציע יצרף להצעתו צילום קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור בסעיף  7.6לעיל.
המציע יצרף להצעתו אישור מרו"ח או עו"ד בדבר שמות מורשי החתימה בשם המציע.
התחייבות לבצע את השירות בזמני חירום
המציע יצרף להצעתו מסמכים המעידים כי העסק בבעלותה של אישה (אם קיים).
מסמכים המעידים כי המרכיב הישראלי מהווה למעלה מ 70%-מהתשומות
כל מסמכי המכרז כשהם חתומים כנדרש.
המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים לשביעות רצונו וזאת גם לאחר פתיחת
ההצעות והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 .6פרטים והסברים נוספים
 6.9לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ל -מר סמיון שמיר בכתב בלבד עד לתאריך  6.0.96בדוא"ל:
 sshamir@asaf.health.gov.ilעל הספק חלה החובה לאשר את הגעת הדוא"ל עם מועד שליחתו בטלפון
. 80-9779996לא תתקבלנה טענות כי השאלות נשלחו ולא התקבלו תשובות.
 6.6הפנייה תכלול את שם המכרז ,מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה ,פרוט השאלה ,פרטי השואל,
טלפון ,פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
 6.7המזמין אינו מתחייב להשיב לכל השאלות או לשאלות שיומצאו לאחר המועד האחרון הקבוע לעיל להגשת
הבהרות.
 6.8התשובות תוחזרנה באופן מרוכז בדוא"ל/פקס/אתר אינטרנט של המרכז הרפואי אסף הרופא לכלל
המציעים בעילום שם עד לתאריך .9.0.96
 6.0מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו ,חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר
האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל ,שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.
 6.6תקופת ההתקשרות תהייה ל -שנה אחת עם אופציה ל 6 -שנים נוספות ובסה"כ עד  7שנים.
 6.7בתקופת התקשרות על הספק לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי העבודה המפורטים ובהרחבותיהם,
בחוקי שכר מינימום ובמתן כל התשלומים הסוציאליים.
 6.0בין הספק ועובדיו ובין המזמין לא יחולו יחסי עובד מעביד.
 6.9הודעת זכייה במכרז תהא בכתב וחתומה ע"י המוסמך לכך מטעם ביה"ח.
 6.98הספק לא יראה את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה .הקיבול יעשה רק עם חתימת מורשה החתימה של
המרכז הרפואי על ההסכם .למען הסר ספק  ,מובהר כי הגשת ההצעה וחתימת המציע על גבי ההסכם מהווה
הצעה בלתי הדירה שהמציע אינו יכול לחזור ממנה.
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 .7הגשת ההצעה
7.9

7.6
7.7
7.8
7.0
7.6

את ההצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים במכרז יש להגיש במעטפה סגורה שעליה יירשם "מכרז
לאספקת פריטי חשמל ותאורה עבור המרכז הרפואי אסף הרופא"  ,יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת
בביתן  688בבית החולים במחסני אפסנאות רפואית לא יאוחר מיום  96.0.96בשעה ( 98:88להלן "המועד
הקובע") .בנוסף אנו מבקשים לשלוח במייל את טבלת המחירים לפריטי החשמל והתאורה בלבד כפי
שמופיעה בנספח ג' כקובץ  EXCELלכתובת  yairmd@asaf.health.gov.ilעד למועד הקובע .אנו מציינים כי
המחירים הנמצאים במכרז המודפס הם המחייבים.
הצעות שתגענה לאחר המועד הקובע לא תפתחנה .
להצעה יש לצרף את כול מסמכי ההזמנה שקיבל המציע .מלאים וחתומים כדין בכול המקומות כמו כן יש
לצרף חתימה בראשי תיבות על כול עמוד ממסמכי ההזמנה.
חתימה כזו תהווה ראיה כי המציע קרא והבין את כול הנאמר במסמכים.
הצעות שלא בהתאם למפרט שבהזמנה זו או שתצורף להן הסתייגות או שינוי יסודי –תפסלנה.
על המציע לחתום על התחייבות המהווה חלק מנספח א ולפיה הצעתו תהיה תקפה לא פחות מ 98 -יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות ואין הוא רשאי לחזור בו מהצעתו למשך תקופה זו.
מציעים המעוניינים בכך ,יוכלו לשלוח את הצעתם בדואר ,על אחריותם .על המעטפה אין לציין את שם
השולח .מעטפות שתגענה עד למועד הקובע תוכנסנה לתיבת ההצעות.

 .0ערבות
0.9

0.6
0.7

כבטחון לקיום התחייבויותיו עפ"י ההסכם נספח ו’ יצרף המציע במעמד חתימת ההסכם ,ערבות בנקאית
לביצוע ,בלתי מותנית צמודת מדד על סך  + 0%מע"מ שתהיה בתוקף עד תום שלושת חודשים מתום תקופת
ההסכם .הוארך ההסכם בהסכמת הצדדים ,יאריך המציע את הערבות הבנקאית בהתאם ,כך שהערבות תהה
תקפה עד לתום תקופתה ההארכה.
המזמין יהיה רשאי לדרוש את מימוש הערבות או חלקה ,לפי שיקול דעתו בכל מקרה שלדעתו הפר המציע
התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם.
היה והערבות תמומש על ידי המזמין וההסכם לא יבוטל ,ימציא המציע ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות
שחולטה.

 .9אמות המידה לבחירת המציע
9.9

9.6
9.7

אנו מביאים לידיעת המשתתפים במכרז כי ועדת המכרזים תבחר את הספק שקיבל את הניקוד הגבוה
ביותר עפ"י קריטריון הבא:
מחיר – 988%
ובתנאי שהצעתו עמדה בתנאי הסף  ,בכל המפרטים המבוקשים .
הועדה רשאית לבחור עד שני מציעים שהציעו את הצעות המחיר הנמוכות ביותר לפריט או לקבוצות פריטים
שעמדו בתקנים והמפרטים .
למרות האמור בס"ק  9.9לעיל ,אין הועדה מתחייבת לקבלת הצעה שבשיקול דעת הועדה מרכיב המחיר אינו
סביר

 .98פסילה בעקבות חוות דעת שלילית
 98.9המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המזמין או עם גורם ממשלתי אחר,
כספק ציוד ו/או שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות הנדרש ,או שקיימת לגביו חוות דעת
שלילית על טיב עבודתו.
 98.6או לחליפין מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם של המזמין או של גורם ממשלתי אחר ונמצא כי הגיש הצעה
או הצהרה שקרית .במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית,
וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.
 .99המחאת זכויות
 99.9המציע לא ימחה ,ולא יעביר לאחר את הסכם נספח ה’ או חלקו או כל זכות או חיוב הנובעים ממנו.
 99.6המזמין יהיה זכאי להמחות את זכויותיו ו\ או התחייבויותיו על פי הסכם נספח ה’ לכל מי שימצא לנכון
והמציע מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות כלפי מי שהועברו לו הזכויות כאמור.
 .96קביעת מקום השיפוט
מקום השיפוט הייחודי בכול הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בבית המשפט הרלוונטי באזור שיפוט המרכז הרפואי
אסף הרופא.
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 .97זכות עיון במסמכי המכרז
 97.9מובהר בזאת כי כל משתתף במכרז רשאי לעיין במסמכי המכרז כמפורט בתקנה (69ה) לתקנות חובת
המכרזים ,התשנ"ג .9997-למציע שסבור כי מידע מסוים מהווה לטענתו "סוד מסחרי" או "סוד מקצועי"
הזכות לבקש שמידע זה לא ייחשף בפני משתתפים אחרים במכרז .על המציע לסמן בהצעתו את הסעיפים
המהווים לטענתו סוד מסחרי או סוד מקצועי ולנמק את טענותיו.
 97.6מובהר בזה למען הסר כל ספק כי סיווג המידע או כל חלק ממנו כ" -סוד מסחרי או מקצועי" היא בסמכותה
הבלעדית של ועדת המכרזים.
 .98שמירת זכויות
 98.9המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר ,בהצעה שזכתה בניקוד הגבוה ביותר ,או בהצעה כלשהי ,בכפוף
לתקנות חובת המכרזים ,וכן הוא רשאי לבטל את המכרז בכל מועד וההכרעה נתונה לשיקול דעת ועדת
המכרזים ולהחלטתה הבלעדית.
 98.6המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לפנות לממליצים ו/או לקוחות של המציע ,בין אם
מדובר בממליצים ולקוחות שצוינו בהצעתו ובין אם לאו ולברר לגביו פרטים והמציע מתיר לו לעשות כן ומונע
מעצמו כל טענה בעניין.
 98.7ההצעה תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה  968ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות (המועד האחרון לעניין
זה ייחשב כל מועד נדחה שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז).
 98.8המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ,לא לבחור אף הצעה ,לנהל מו"מ עם המציעים המתאימים,
וכן לפצל את הזכייה בין מציעים שונים ולא לדון בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.
 98.0במקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם ,או בכל מקרה אחר שבו ההסכם לא ייחתם עימו
תהא הסיבה לכך אשר תהא ,המזמין יהא רשאי (אך בכל מקרה לא חייב) ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,להתקשר
עם מציע אחר .מובהר בזה למען הסר כל ספק כי במקרה שבו המציע הזוכה (הראשון) יסרב לממש את הצעתו
כאמור ,ותהא לכך הסיבה אשר תהא ,לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או אחרת להיבחר כמציע
הזוכה במכרז ,וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתו של המזמין.
 98.6הצעה גבוהה יותר מהאומדן שנקבע על-ידי המזמין עשויה להיפסל על-ידי וועדת המכרזים ,אף אם היא נמוכה
מהצעות אחרות.
 98.7הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת (כשכל ההצעות גבוהות מהאומדן).
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  98.9דלעיל ,מובהר בזה כי המזמין/וועדת המכרזים קבעו לעצמם הערכה
תקציבית  /אומדן בדבר עלותה המשוערת של העבודה בכללותה ו/או בחלקיה השונים והמזמין/ועדת
המכרזים שומרים לעצמם את הזכות ,שלא לקבל אף אחת מההצעות או לפסול הצעות שהוגשו בעלות
גבוהה/נמוכה במידה משמעותית מן האומדן ו/או לקבוע הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת ע"י
המשתתפים במכרז כשכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעומת האומדן.
במידה ויתעורר ספק  ,לדעת ועדת המכרזים ,באשר לאמינות /סבירות האומדן ,רשאית היא  ,עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי ,לבחון את סבירות האומדן ,ולקבל החלטה בהתאם ,לרבות החלטה בדבר ביטול האומדן ,בין
השאר ,במידה ולדעת ועדת המכרזים האומדן שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה.
 98.0הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת (בשל פער בין ההצעות).
מבלי לגרוע מהאמור דלעיל ,מובהר בזה כי ועדת המכרזים תהא רשאית (אך בשום מקרה לא חייבת)
להחליט על עריכת הליך תחרותי נוסף במכרז זה ,וזאת בהתקיים פער של עד  98%בין ההצעה הזולה ביותר
לבין ההצעה/ות הבאה/ות אחריה בדירוג.
החליטה ועדת המכרזים ,בהתקיים התנאי לעיל ,על עריכת הליך תחרותי נוסף  ,תודיע הועדה למציעים
הרלוונטים (קרי – למציע שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר וליתר המציעים שבין הצעתם להצעה הנמוכה
ביותר כאמור לעיל ,קיים פער של עד  ,)98%כי הם רשאים להגיש ,במועד שתקבע הועדה ,הצעת מחיר
חוזרת ומשופרת ,המיטיבה עם המזמין (ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה) .מציע כאמור שלא יגיש
הצעה נוספת ,תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה.
 98.9המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה או שנגרמו להם בקשר עם
הגשת ההצעה ,בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו.
 98.98כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה ,אולם בכל
מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים ,כוחו של תנאי
מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.
 98.99המציע שיזכה במכרז יהיה בתקופת ניסיון של  7חודשים מיום תחילת מתן השירותים .בכל מקרה שבו
בתקופת הניסיון כאמור ,המזמין לא יהיה מרוצה ממתן השירותים על-ידי המציע הזוכה ,המזמין יהיה רשאי
(אך בכל מקרה לא חייב) לסיים את ההתקשרות עם הזוכה ולבחור במציע שהצעתו הייתה ההצעה השנייה אחריו
בניקוד אמות המידה.
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 98.96למזמין הזכות להגדיל או להקטין את סכום ההזמנה הכוללת בגבולות של עד  78%במסגרת אותם תנאי
התקשרות .
למניעת כל ספק מובהר בזאת כי הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר ,מטעמי נוחות בלבד ,ואולם ברור כי ההצעה מופנית
לכל אחד ואחת.

בברכה,
סמיון שמיר
מנהל רכש כללי
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נספח א'
טופס הגשת הצעה
לכבוד
ועדת המכרזים מרכז רפואי
אסף הרופא
א.נ,.
הנדון :מכרז מס'  08-96לאספקת פריטי חשמל ותאורה  -המרכז הרפואי אסף הרופא
 .9אני ,הח"מ ,מגיש בזה את הצעתי במכרז זה ומצהיר בזה שקראתי בעיון רב את כל הפרטים של המכרז הנ"ל על כל
נספחיו ותנאיו ,הבנתי ואני מסכים לתנאים ,לדרישות המכרז ולדרישות הכלליות ,המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז,
ומודיע בזה שהצעתי ערוכה על פי דרישות המכרז וכי לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי
הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .6הנני מצהיר שקיבלתי במידה וביקשתי את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.
 .7נהירים לי התקנים המחייבים ,ברורים לי המסמכים השונים ,ידועות לי דרכי הביצוע ,בדקתי את כל הפרטים הקשורים
בהוצאות ובתנאים הכרוכים באספקת הדרכה נשוא המכרז ,ובהתאם לכל זה ביססתי את הצעתי.
 .8אני מאשר ,כי כל מידע ו/או מצג כלשהם אשר נמסרו לי על-ידי המזמין ו/או מי מטעמו לא יחשבו כמצג ו/או מידע
המחייבים את המזמין ו/או חלק ממסמכי המכרז ,אלא אם נערכו בכתב ונחתמו על-ידי המזמין.
 .0אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז ,כי יש לנו את היכולת המקצועית ,היכולת
הפיננסית ,המערכות המתאימות ועובדים מקצועיים לביצוע השירותים הכלולים במכרז וכי הצעתנו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז.
 .6אנו מתחייבים ,במידה והצעתנו תזכה במכרז זה ,לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים להם אנו
נדרשים או נידרש לצורך הזכייה במכרז ולצורך מתן השירותים ,משך כל תקופת ההתקשרות.
 .7אני מגיש את הצעתי זו מבלי שערכתי תיאום כלשהו ,במישרין או בעקיפין ,באופן מלא או חלקי ,עם המשתתפים
האחרים במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בה ואשר מוצעים על-ידי.
 .0אם אזכה במכרז ,הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ,ולספק השרות המבוקש עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל
הטפסים ,ומסמכי המכרז ,לשביעות רצונכם המלאה וזאת תמורת הסכומים המפורטים בנספח ד' המצ"ב (לא כוללים
מע"מ) ,ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז ,תנאי ההסכם או נספחיו.
 .9אם תתקבל הצעתי ,הנני מתחייב לחתום על ההסכם עם המרכז הרפואי אסף הרופא תוך שבועיים ממועד החלטת ועדת
מכרזים ומסכים שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ומשלימים זה את זה ,בכל מקרה של
סתירה ,כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.
 .98ידוע לי כי כתנאי לחתימה על ההסכם על-ידי המזמין ,היה ואזכה במכרז ,יהיה עלי להפקיד ערבות ביצוע ,כמפורט
בהסכם.
 .99אני מצרף את כל המסמכים כנדרש במכרז כשהם חתומים על-ידי בכל דף ודף שלהם.
 .96כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או ההשקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הנובעים ו/או הנדרשים לצורך השתתפותי
במכרז חלים עלי ורק עלי ,ואתם לא תישאו בכל חבות ו/או התחייבות ו/או הוצאה בקשר להשתתפותי במכרז ו/או
ההכנות הנדרשות לצורך ההשתתפות כאמור.
 .97אמסור לכם מסמכים נוספים ו/או פרטים ו/או הבהרות הנדרשים לכם לצורך ניהול המכרז ,במידה ואתבקש לכך על-
ידיכם לאחר מועד הגשת הצעתי זו ובטרם ההכרזה על הזוכה במכרז כאן על-ידיכם .אני מוותר בזה ויתור מוחלט ובלתי
מסויג על כל טענה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה לי כלפיכם בקשר עם פנייה (או אי-פנייה) דומה שתבוצע על-ידיכם למי
מהמשתתפים במכרז כאן.
 .98אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין יהא רשאי בכל עת ,ובהתראה של  98יום לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו
ו/או חלק ממנה בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולא תהיינה לנו שום טענות ו/או תובענות לפיצויים.
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 .90איננו נמצאים ולא נמצא בניגוד עניינים עם עבודתנו אצל המזמין.
 .96ידוע לנו כי המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה וכי בחירת הזוכה תעשה
בהתאם לאמות המידה שנקבעו ע"י המזמין .
 .97כל המידע הנמסר על-ידי במסגרת הצעתי זו הינו שלם ,מדויק ומשקף את האמת.
שם המציע ____________________________
מספר ח"פ/ת"ז/אחר _____________________
חתימה _______________________________
כתובת _______________________________
מספר טלפון ___________________________
מספר פקס ___________________________
דוא"ל ___________________________
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נספח ב’
תשקיף

משתתף

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן - :
 .9שם החברה  /הספק /המציע__________________________________________________ - :
 .6מס החברה (הרשום ברשם החברות) ___________________________________________ - :
 .7כתובת החברה _____________________________________________________________ - :
 .8טלפונים  /פלאפונים _______________________________________________ - :
 .0שמות הבעלים__________________________________ - :מס ת.ז ____________________
 .6מקומות עבודה נוכחיים:
מקום העבודה

התחלת עבודה

היקף כספי בשנת 2162

 6.6שמות הממליצים שניתן לקבל מהם חוות דעת ,נא לפרט כתובות טלפונים (בהתייחס לעבודות המפורטות לעיל):
מקום העבודה

שם הממליץ/איש קשר

טלפון רגיל/סולולרי

 .7הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים .

תאריך _____________ שם המציע  ________________ :חתימת המציע________________ :
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נספח ג
טופס הצעת מחיר
.9
.6
.7
.8
.0
.6
.7
.0
.9

המציע חייב להגיש הצעת מחיר ללא מע"מ לכל פריט בנפרד ולא על סט מוצרים מוצעים על ידו.
אנו מבקשים כי המציעים יתייחסו להגדרות המדויקות שביקשנו וע"פי זה ייתנו את הצעת המחיר.
כל הפריטים יתומחרו במחיר ליחידה ,למעט הפריטים המסומנים אחרת בהערות.
אין המזמין מתחייב לרכוש לפי הפריט הבודד הזול ביותר.
המציע יגיש הצעת מחיר הנמוכה ביותר שביכולתו להציע לפריט וללא התניה למתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.
את הדוגמאות לפריטי חשמל ותאורה ניתן לראות בתאום עם מר יעקב כהן בטלפון 80-9779860
אספקת המוצרים ע"י הספק תהיה כאשר כל הפריטי חשמל ותאורה ארוזים באריזות כפי שיסוכם בין המזמין לספק.
בעמודת "ההערות" –במידה והמציע אינו יכול לספק את המוצר המבוקש ע"פי ההגדרות שביקשנו אנו מבקשים
כי הספק יציין את שם היצרן או את סוג הפריט שהוא יספק לביה"ח.
הצעות מחיר (ללא מע"מ) יוגשו ע"ג הטבלה הבאה.

פריטי חשמל ותאורה (חובה לתת הצעות מחיר לפחות ל 41%-מהסעיפים בטבלה)
סדור

מספר פריט

1

8012500032

2

8012500065

3

8012500057

4

8011202374

5

8011800011

6
7
8
9

8011801470
8011800060
8011800052
8011801266

10

8900401947

11

8050105298

12

8011103069

13

8010303207

14

8010302332

15

8011112546

16

8010303066

17

8010303249

18

8010302613

19

8011112396

שם פריט
אמפרמטר ללוח  78/78מ"מ  ACלמשנז
88/0
אמפרמטר ללוח  98/98מ"מ  ACלמשנז
988/0
אמפרמטר ללוח  98/98מ"מ  ACלמשנז
68/0
בורר שניידר  7מצבים ללא מצב A96 8
K11023NLH
בית מנורה עם חוט קומפלט בקליט רגיל
E-27
בית מנורה בקליט  7חלקים E-27
בית מנורה חרסינה + E27זוית
בית מנורה חרסינה  E40מקט 668
בית מנורה חרסינה +E40פלך מקט Z668
בלוק מגע עזר (הרכבה מלפנים) -988
FA11
ברזל  Zמנוקב 7*78*78*78
ג"ת יופיטר א -סימטרי מטל  888געש
)076998
ג"ת  VEGA X-MOON 2X26אפור
אלק'
ג"ת חדשני מוגן מים  EL-27 IPX-3א.
פתיה 9880
ג"ת חירום לד  W7אלנטק XYLUX-LR
EN-125
ג"ת לד  CATOדגם C6F10S 4000K
אורן תאורה  W97כולל דרייבר
ג"ת לד  CATOדגם C6R10S 4000K
אורן תאורה  W97כולל דרייבר
ג"ת לד  CATOדגם C8F20S 4000K
אורן תאורה  W66כולל דרייבר
ג"ת לד  CATOדגם C8R20S 4000K
אורן תאורה  W66כולל דרייבר

כמות
מוערכת
שנתית

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

2
1
2
1
30
10
10
5
5
1
2
10
1
15
1
2
2
2
2

מחיר למטר

11
סדור

מספר פריט

20

8011112545

21

8011801167

22

8011801183

23

8011104042

24

8010304886

25

8010304849

26

8011112347

27

8010302845

28

8011800979

29

ג"ת שקוע פרבולי W98*8 T-5 68.0*68.0
 8010302365כולל  6משנקים

30
31

שם פריט
ג"ת לד  ORLED 1.2Wשקוע אורעד
מקט  ORLEDJ02כולל קופסת שיקוע
ג"ת לשם  60*6פס  660ישראלוקס כולל
נורות
ג"ת מדף  W T5 DL60עם כיסוי ומפסק
F-ELC28D
ג"ת פלאפון דגם לומאסול לבן כיסוי מט
PL2*13W
ג"ת פרבולי שקוע עמעום  6משנקים 98*8
אוסרם GES 60.5*60.5
ג"ת צמוד קיר מוגן  W60*6אלקטרה
TUBE T5
ג"ת קרן קיר (פתיה) IP65 70*6 EL
ג"ת שקוע  MAXILIGHT 6/60מקט
MM5R228
ג"ת שקוע  6 8/98משנקים
 MAXILIGHTמקט MM5R414

ג"ת שקוע פריזמטי MAXILIGHT 6/60
8010302373
מקט MPRR228E
ג"ת שקוע פריזמטי  6 8/98משנקים
 MAXILIGHT 8011800458מקט MPRR414E

32

8011801624

33

8011100024

34

8011801554

35

8011103143

36

8900401129

37

8010304478

38

8010300617

39

8011801316

40

8012301779

41

8010304902

42

8010304903

43

8012302530

44

8012302523

45
46

8012300086
8012300664

"מתאם לנורה מ  T-8ל  T-5אורן
תאורה כולל נורה SL9001 28W
גוף תאורה ארמטורה  W9*6כולל 6
משנקים
גוף תאורה גוויס אדום E-27
GW30380403
גוף תאורה גוויס צהוב E-27
GW30380410
גוף תאורת חירום לד מסדרת XYLUX
 KD4/D/Aאלנטק
גשר תלת פאזי למאמתים (מוט)
דופן למהדק  6קומות תפוז ( 69896צבע
בז')
דמי מודול  GW-20056 9גוויס
התקן לתעלה X60968( N-NT-2-12
(ניסקו)
התקן נעילה נייד על טוגל שניידר 69778
התקן נעילה נייד על טוגל שניידר
LV429371
זוג שקעי חשמל אדום עדא
AP171715694
זוג שקעי חשמל כחול עדא
AP17171565
זוג שקעי חשמל לבן עדא 979790697
זוג שקעי כח לקופסא D

כמות
מוערכת
שנתית

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

2
90
3
6
50
25
10
2
2
60
2
2
350
36
5
5
5
2
60
30
3
1
1
4
4
4
18

מחיר מוט

12
כמות
מוערכת
שנתית
5
5

סדור

מספר פריט

שם פריט

47
48

8010303454
8010304688

49

8010202920

50

8010202953

51

8010203613

52

8010200130

53

8010202037

54

8010202011

55

8010204496

56

8010204872

57

8010201013

58

8010201013

59

8010203605

60

8010200999

61

8010202029

62

8010200163

63

8010201757

64

8010200155

65
66

8010203258
8901800162

67

8012600329

חבק (ארקה) לצינור "6
חבק הארקה לצינור "7
חוט חשמל בידוד  P.V.Cקשיח 9.0
חום-שחור
חוט חשמל בידוד  P.V.Cקשיח 9.0
חום-כתום
חוט חשמל בידוד  P.V.Cגמיש  9.0ממר
ירוק צהוב
חוט חשמל בידוד  P.V.Cגמיש  9.0ממר
כחול
חוט חשמל בידוד  P.V.Cגמיש  78ממר
חום
חוט חשמל בידוד  P.V.Cגמיש  78ממר
כחול
חוט חשמל בידוד  P.V.Cקשיח  8.0ממר
לבן
חוט חשמל בידוד  P.V.Cקשיח  8.70ממר
לבן
חוט חשמל בידוד  P.V.Cקשיח  9.0ממר
חום
חוט חשמל בידוד  P.V.Cקשיח  9.0ממר
חום
חוט חשמל בידוד  P.V.Cקשיח  9.0ממר
ירוק-צהוב
חוט חשמל בידוד  P.V.Cקשיח  9.0ממר
כחול
חוט חשמל בידוד  PVCגמיש  78ממ"ר
צהוב ירוק
חוט חשמל בידוד  PVCגמיש.9.0ממ"ר
אדום
חוט חשמל בידוד גמיש  96ממר ירוק-
צהוב
חוט חשמל בידוד PVCגמיש  9.0ממ"ר
חום
חוט חשמל קשיח לבן 8.0-8.70
חייגן ויסוניק C -IL960 -DL
טיימר מקבילי שניידר RE17RMMW
ר 97.0 .מ"מ יציאת ממסר C/O9

68

 8010300864ידית למנתק בעומס דגם OHYS 3RH
997806008

1

69

ידית קבועה ללא נעילה לארגז חשמל
FL96Z01 HAGER 8090400287

16

70
71
72
73
74

יח' הגנה למזגן  + CP4 ATשעון
 8010800665והשהייה חכמה  8דקות
יח' הגנה למפסק  A608שניידר
8011205042
LV431440
יח הגנה למזגן +A CP4שקע ישראלי
+ 8902602633טוגל השהייה וחזרה אוטו'
 8901001712יחידת התנעה למזגן HP7.0 CP4
 8010500786יתרת זרם למגען D32-D38 38-30A

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

100

מחיר למטר

100

מחיר למטר

100

מחיר למטר

100

מחיר למטר

50

מחיר למטר

50

מחיר למטר

200

מחיר למטר

300

מחיר למטר

100

מחיר למטר

200

מחיר למטר

100

מחיר למטר

300

מחיר למטר

50

מחיר למטר

100

מחיר למטר

100

מחיר למטר

100

מחיר למטר

300
20

מחיר למטר

1

2
1
8
15
2

13
סדור

מספר פריט

שם פריט

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

8010500216
8010200734
8010201443
8010200668
8010200742
8010201450
8040101175
8010204851
8010200726
8010204887
8010200676

86

8010204781

87
88

8010204728
8010204710

89

8010204397

90
91
92
93
94
95
96
97

8010204207
6302001356
8010201229
8010203308
8010200544
8010200460
8010200601
8011102327

98

8012001239

יתרת זרם שניידר LRD 55-70A 77/69
כבל  X.L.P.Eממ"ר  0*6גידים
כבל  X.L.P.E 2.5*3גידים
כבל  6*7 XLPEממ"ר
כבל  6.0*0 XLPEגידים
כבל  9.0*7גידים XLPE
כבל  0גידים למזגן
כבל בטפלקס בידוד כפול כתום 6.0*7
כבל חשמל  X.L.P.Eממ"ר  0*8גידים
כבל חשמל 78*8 XLPE
כבל חשמל  X.L.P.Eממ"ר  7*8גידים
כבל חשמלי שזור נחושת גלוי  96ממ"ר
(להארקה)
כבל טלפון 6*6*8.0
כבל טלפון 8*6*8.0
כבל טרמופלסטי
X25+16N2XY/XLPE7
כבל לטלויזיה קואקס 70אום RG-6
כבל לרמקול 6*9.0
כבל פוליאוריטן כתום  6.0ממ"ר  7גידים
כבל פיקוד ממוספר  60( 9.0/7מטר)
כבל פנדל עגול  9.0ממר  7גידים
כבל פנדל עגול  6.0ממר  7גידים
כבל פנדל עגול  6.0ממר  0גידים
כדור  88אקריליק שקוף לעמודי-תאורה
לוח חלוקה עהט דלת אטומה  8מקום
HAGER VS104P

99

לוח חלוקה+דלת עה'ט  68מקום עדא
897678 6*96 8012001445

לוח חשמל עהט דלת שקופה 90*6
HAGER VB36Y 8012001213 100
 8011200865 101לחצן ירוק מגע פתוח N.O
לחצן אגס יצוק כולל כבל ותקע LP
 8011204673 102לקריאת אחות
לחצן חרום בקופסא קצנשטיין אדלר
 M22-PV/KC11/IY 8900201644 103מקט 666976
 8011203489 104לחצן לתאורת חדר מדרגות עה"ט ניסקו
 8011201954 105לחצן ניסקו עה"ט 690688088
 8040400726 106מאורר ללוח חשמל  V668מעל W98.0
מאמת משולב שניידר אלק' P+N9 96*6
8011000897 107
A9D32616
 8010700840 108מאמת  60*7מקט שניידר A9F74325
 8010700840 109מאמת  60*7מקט שניידר A9F74325
 8010701806 110מאמת לממסר משולב S204M C16
מאמת שניידר C3*16A IC60N
8010700766 111
A9F74316

כמות
מוערכת
שנתית
1
100
800
100
100
800
150
100
100
20
100

מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר

50

מחיר למטר

600
400

מחיר למטר
מחיר למטר

100

מחיר למטר

400
100
50
50
600
400
150
5

מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר

4
2
1
20
65
10
20
13
6
3
2
3
4
10

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

14
סדור

מספר פריט

8010700410 112
8010702077 113
8010700808 114
8011204982 115
8010700782 116
8010702051 117
8010702127 118
8010702085 119
8010702088 120
8010700139 121
8010702093 122
8010701244 123
8010702119 124
8010700824 125
8010700865 126
8010702069 127
8010700055 128
8010702237 129

שם פריט
מאמת שניידר C3*63A IC60N
A9F74363
מאמת שניידר C3*80A IC60N
A9N18365
מאמת שניידר אלקט' C 3*100A
A9N18367 IC120N
מאמת שניידר משולב P6 A96
A9N21557
מאמת שניידר C2*20A IC60N P+N9
A9F74620
מאמת שניידר אלק' B 1*10A IC60N
A9F73110
מאמת שניידר אלק' A9F74320
IC60N C3*20A
מאמת שניידר אלק' C 1*16 A IC60N
A9F74116
מאמת שניידר אלק A88 A9F74340 *7
מאמת שניידר אלק A9F74363
IC60N C3*63A
מאמת שניידר אלקט' IC60N B1*6A
73106
מאמת שניידר אלקט' IC60N C1*10A
A9F74110
מאמת שניידר אלקט' C3*32A IC60N
74332
מאמת שניידר אלקטר' C 1*25A
IC60N 74125
מאמת שניידר אלקטר' C 1*32A
IC60N 74132
מאמת שניידר אלקטר' C 1*20A
IC60N 74120
מאמת שניידר אלקטריק D 1*40A
IC60H A9F85140
מאמת שניידר משתלב עם פחת P 6 A98
A9N21556

מגן ללחצן חירום דגם M22-XGPV
 8011205038 130קצנשטן אדלר מקט 667870
8010801566 131
8010801523 132
8010800319 133
8010800962 134
8010800095 135
8010801044 136

מגע עזר צד  NC+NOשניידר אלקטריק
GVAN11
מגע עזר צד  NC+NOשניידר אלקטריק
GVAE11
מגע עזר למגען  NO8 LADN40שניידר
מגען  98כ"ס NC+ON 3P
"230Vטלמכניק"
מגען  90כ"ס "טלמכניק LC1D25P7
מגען  78כ"ס VAC678 P7ּNO
NC LC1D50AP7

כמות
מוערכת
שנתית
3
3
3
7
10
20
10
15
3
1
5
10
10
5
10
10
2
7
10
4
4
4
4
2
4

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

15
סדור

מספר פריט

8010800145 137
8010801119 138
8010800442 139
8010800061 140
8010801382 141
8010800723 142
8010800871 143
8010801010 144
8010800566 145
146
147
148
149
150
151

8100901456
8010902502
8010900010
8010900036
8010900051
8010900077

כמות
מוערכת
שנתית

שם פריט
מגען " HP 3P 230-VAC08טלמכניק
LC1D80P7
מגען " HP 3P 230AC68טלמכניק"
LC1D95P7
מגען  7.0כ"ס LC1D12B7 24VAC
P7 AC1 25A NO/NC
מגען A.B. 32A-AC1 16A-AC3
+3Pמגע עזר  .N.Oמקט C1A10-988
מגען  P7 A-30-1088 ABBסליל V678
מגען HP 68 LC1D32P7 NO+NC
AC1-50A
מגען טלמכניק  0.0כ"ס LCID09P7
מגען טלמכניק HP 4KW0
LC1K0910PT
מגען שניידר אלקט LC1D40AP7 3P
230V NC/NO
מגש ציוד לנורות  W908נל"ג עין השופט
מהדק אומגה  78ממ"ר
מהדק חיבור מס9 .
מהדק חיבור מס6 .
מהדק חיבור מס7 .
מהדק חיבור מס8 .

2
1
6
1
1
2
2
2
2
15
15
150
1,500
200
50

מהדק חיבור פלסטיק לקיר  6עגול לבן
( 8010902180 152קליפס עם מסמר)

500

מהדק חיבור פלסטיק לקיר  0עגול לבן
( 8010900218 153קליפס עם מסמר)

500

 8010902305 154מהדק חרסינה כפול מס' 8
מהדק מסילה RK 6.0-8
9889,6 9808898868 8010900283 155
8012500115 156
157
158
159
160
161
162
163

8011900555
8010300377
8010304346
8011901823
8010900556
8010900564
8010900614

8010702244 164
8010300120 165

15
תפוז

מונה שעות VEMER 55/55 RESCO
דגם HMS-230V
מופה מרירון '7/8
מופה מתכווצת GLS0157E 0* 9.0-6
מופה מתכווצת GLS0158E 0* 98-96
מופה מתכווצת GLS0159E 0* 60-70
מחזיק מרחק " 7/8
מחזיק מרחק "9
מחזיק מרחק "9 9/6
מחלף אוטומטי חברת חשמל חד פאזי
דגם PSK GNP-SP
מכסה בטחון לשקע פלסטי (עגול)

10
2
30
2
6
2
500
400
100
2
500

מכסה לקופסת חיבורים +00רגליות
 8010300211 166מתכת(עגול מפלסטיק)

180

מכסה לקופסת חיבורים +78רגליות
 8010300245 167מתכת(עגול מפלסטיק)

50

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

16
סדור

מספר פריט

8011800409 168
8011000240 169
8011000356 170
8011000349 171
8011000521 172
8011000364 173
8011000323 174
175
176
177
178

8011000810
8011204687
8011112480
8011112473

8011102665 179
8011204954 180
8011204940 181
8011205040 182
8012302132 183
8012001421 184
8012301662 185
8012301712 186
8012301688 187
8012301704 188
8012001485 189
8012302586 190
8012302591 191
8012302592 192
8010902123 193
194
195
196
197

8011201947
8011201913
8011201970
8011201889

שם פריט
מכסה עגול לארמטורה לבן הברגה  08ממ
WS511989
ממסר ייתרת זרם 98 LR2K0310
CLASS
ממסר פחת  88*6מקט שניידר
A9R21240
ממסר פחת  88*8מקט שניידר
A9R21440
ממסר פחת משולב תלת פזי ללא ח"א
A8.87 DDA-204
ממסר פחת שניידר A9R61463 67*8
ממסר פחת שניידר אלקט MA 98 96*6
A9R20216
ממסר צד שופה A 250V96
מנורת סימון לד אדום VAC678
מנורת סימון לד צהוב VAC678
מנורת סימון לד ירוק VAC678
מנורת סימון מולטי B9 V68 LED
צהוב
מנתק בעומס ידית שחורה VARIO 25A
מנתק בעומס לדלת ABB 3*25
OT25FT3
מנתק בעומס תלת קוטבי שניידר VBFS
 125Aידית ארוכה שחורה
מסגרת גוויס  6מודול TOP SISTEM
מסגרת לפנל  6מודול גוויס תהט
 GW24010תקין
מסגרת לשקע  9מקום גוויס תה"ט
GW22501
מסגרת לשקע  7מקום גוויס תה"ט
GW22503
מסגרת לשקע  8מקום גוויס תה"ט
GW22504
מסגרת לשקע  6מודול גוויס תה"ט
GW22502
מסגרת לשקע מוגן מים  8מודול
GW30322461
מסגרת לשקע מוגן מים ניסקו  7מודול
GW30322451
מסגרת מוגנת מים בטוצ'ני 7 LUNA
מודול מק"ט N68687
מסגרת מוגנת מים בטוצ'ני 8 LUNA
מודול מק"ט N68688
מעצור מסילה על פס תפוז ES 6880,6
9898888068 35
מפ'ז למאור יחיד ניסקו עה'ט
מפ'ז למאור כפול ניסקו עה'ט
מפ'ז למאור מחליף ניסקו עה'ט
מפ'ז למאור תה'ט כפול דגם מודול

כמות
מוערכת
שנתית
20
1
10
15
4
1
4
6
20
20
20
20
1
1
1
5
15
20
30
40
40
10
10
2
2
50
15
15
10
10

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

17
סדור

מספר פריט

8011204636 198
8011204628 199
8011204650 200
8011202457 201
8011203307 202
8011200196 203
8011201707 204

שם פריט
מפ'ז פוטו צל A98
מפ'ז פוטו צל A8
מפ"ז בורר  7מצבים עם אפס X40A6
ברטר
מפ"ז בורר מחליף  7מצבים 88*8 9,8,6
SF419G HAGER
מפ"ז יחיד הליאור תה"ט
מפ"ז יחיד עה"ט מוגן מים ניסקו מק"ט
88689
מפ"ז יחיד תה"ט מוגן מים ניסקו

מפ"ז לחצן מדרגות תה"ט הליאור-
 8011203364 205אלקטרו הספקה
8011204743 206
207
208
209
210
211

8011203075
8011200188
8011201871
8011200592
8011201715

8011205041 212
8011204658 213
8011201830 214
8011201822 215

מפ"ז לחצן פעמון גוויס עם נורה דגם GW
68090
מפ"ז למאור גוויס  A98דגם GW 20001
מפ"ז למאור תה"ט יחיד דגם מודול
מפ"ז למאור תה"ט מחליף דגם מודול
מפ"ז מואר לדוד מים חמים תה"ט
מפ"ז צלב תה"ט ספיר ניסקו 08878866
מפסק  A608דגם NSX 250B 4P
שניידר LV431395
מפסק  ABBיצוק 960/968
 SDA067058R19כולל חיבורים
מפסק בעומס בקופסא שניידר אלקט'
VCFN32GE IP55 60*7
מפסק בעומס בקופסא שניידר אלקט'
VCFN40GE IP55 76*7

 8011204578 216מפסק גוויס יחיד A96
 8011203398 217מפסק זרם למאור מחליף ניסקו תה"ט
מפסק לדוד מלבני +נורה עה"ט כדוגמת
 8011203547 218וויסבורד 976860
8011204396 219
8011203695 220
8011202804 221
8011600734 222
8011601622 223
8011601664 224

מפסק מואר רחב  8פינים  X3.26.0ס"מ
מפסק מנתק שניידר B TM200D 608
LV525302 3P 25KA CVS
מפסק פקט+נעילה  P-O1408דגם
 ZR4PO1-40מקט  986998אסקו
משנק אל' טרידוניק PC218T8TOP
מקט T8/18W 66900660
משנק אל' טרידוניק לעמעום 9/988%
T8/36 60888879 PCA236T8ACO
משנק אל' טרידוניק לעמעום 9/988%
T8/18W 66900967 TC218TCECO

משנק אלק'+עמעם FH18X298/988
EL HELVAR V/50/60/HZ678 8011101311 225
עמעום מובנה במשנק

כמות
מוערכת
שנתית
25
5
2
1
10
40
10
40
10
5
20
15
10
6
1
1
1
1
50
10
5
5
1
2
10
5
20
12

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

18
סדור

מספר פריט

8011601302 226
8011601727 227
8011600528 228
8011601713 229
8011601088 230
8011601734 231
8010800640 232
8011600213 233
8011601518 234
8011601671 235
8011601685 236
8011601764 237
8010304122 238
8011601278 239
8011601629 240
8011601766 241
8011601054 242
8011601678 243
8011601294 244
8011601699 245
8011600205 246

שם פריט
משנק אלק לנורות VS W70*9 T5
ELXC154.633
משנק אלקט' HELVAR EL3- 4*14S
T-5
משנק אלקט' טרידוניק TC236T8TOP
מקט  66900666לנורות T8/36W
משנק אלקט' למנורות  PL W66מקט
ELXC142.872 VS
משנק אלקט 7- OSRAM QTP5
W 230-240V98*8
משנק אלקטר' טרידוניק +90*6עמעם
 ECO PCA 9/988%ס"מ 70
משנק אלקטר לנורות W9/97/90 PL
BCC121SL DE/TE-T5-TC
משנק אלקטרומגנטי  76/88מקט
L36.202
משנק אלקטרוני FH18X2-אורך  78ס"מ
EL HELVAR V-50-60-HZ678
משנק אלקטרוני EL4X18SC
X18W HELVAR8
משנק אלקטרוני HELVAR
EL2X36HF2F
משנק אלקטרוני OSRAM
QTP-T/E QUICKTRONIC PL
1*18
משנק אלקטרוני  T-8 X18W6אורך 68
סמ OSRAM/HELVAR
משנק אלקטרוני OSRAM
QT-FIT8 FIT T8 QUICKTRONIC
2*36
משנק אלקטרוני OUICKTRONIC
QTP8 1*36 OSRAM
משנק אלקטרוני QTP OSRAM
T/E 2*18 QUICKTRONIC PL
משנק אלקטרוני לעמעום QT DALI
 988*9 4*14עמעום מובנה במשנק
משנק אלקטרוני PC4/18
T8PROATCO 4X18W TRIDONIC
משנק אלקטרוני לנורות W9/97/90 PL
BCC121 DE/TE T5-TC
משנק אלקטרוני לנורות PL 1-2/18W
QUICKTRONIC QTP OSRAM
T/E
משנק אלקטרוני רב תכליתי
 W98/69/60/70*9מקט ELXC235.857

כמות
מוערכת
שנתית
5
40
10
5
20
2
20
40
10
10
20
5
20
10
20
20
12
25
10
2
10

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

19
סדור

מספר פריט

8011600536 247
8011600569 248
8011600429 249
8011601070 250
8012400571 251
252
253
254
255
256
257

8011800607
8011801332
8012001447
8012301738
8012302116
8060506014

8902603447 258
8902602831 259
8010801267 260
8011000760 261
8902603452 262
8011104646 263
8011102848 264
8011102053 265
8011102921 266
8011102178 267
8011103929 268
8011103473 269
8011101568 270
8011103481 271
8011104273 272
8011104331 273
8011104455 274

שם פריט
משנק אלקטרוני רב תכליתי
 98/69/60/70*6תוצרת BAG NO
166482
משנק לנורת כספית  W960עין השופט
משנק+בית מנורה W PL97
משנק+בית מנורה אוסרם DT-SE5-
 11/230Lניסקו 98868607
מתאם בטיצ'ני  8מקום לקופ' איטלקית
דגם N4704
מתאם לנורה מ E27 -ל E40
מתאם לנורה מ E40 -ל E27
מתאם לשקע  6מקום GW24200
מתאם לשקע  7מקום GW24201
מתאם לשקע  8מקום GW24202
מתאם לשקע  6מקום GW24230
מתנע טרמו מגנטי שניידר GV2ME08
KA 2.5-4A988
מתנע טרמומגנטי A68-76 KA08
GV2P32
מתנע טרמומגנטי A68-67 GV2RT21
מתנע טרמומגנטי KA988 A9-9.6
GV2ME06
מתנע טרמומגנטי שניידר אלק' GV3P65
ניתוק KA 45/65A08
נורה לקטלן יתושים  00ס"מ  W90קוטר
T-10/8
נורה מטלהלייד גלילית E40 250W
נורה מטלהלייד לצמחיה  W 2908קצוות
(צבעים שונים) RX7S
נורת PL W66 C.W 21/840
אוסרם/פיליפס
נורת PL W97 69/088 .C.W
אוסרם/פיליפס
נורת ( PL W90 69/088 .C.Wשני
פינים) אוסרם/פיליפס
נורת PL W7 69/088 .C.W
אוסרם/פיליפס
נורת PL W9 69/088 .C.W
אוסרם/פיליפס
נורת PL W66 79/078 .W.W
אוסרם/פיליפס
נורת  PL W97ארבעה פינים 69/088
 C.Wאוסרם/פיליפס
נורת  PL-L W90ארבעה פינים (שטוח)
 C.W 69/088אוסרם/פיליפס
נורת  PL W90ארבעה פינים 69/088
 C.Wאוסרם/פיליפס

כמות
מוערכת
שנתית
30
5
10
3
10
5
5
50
35
30
5
3
1
1
1
6
40
12
10
150
150
680
50
300
50
80
30
700

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

21
סדור

מספר פריט

שם פריט

נורת PL W8/66פינים C.W 69/088
 8011104265 275אוסרם/פיליפס
8011112258 276
8011101733 277
8011101428 278
8011101576 279
8011100073 280
8011102541 281
8011103697 282
8011112535 283
8011103366 284
285
286
287
288

8011104075
8011103622
8011101519
8011102277

8011100644 289
8011100610 290
8011112305 291
8011103424 292
8011100420 293
8011100750 294
8011101675 295
8011101386 296
8011104083 297
8011112536 298
8011101394 299
8011102483 300
8011101642 301
8011101600 302
8011101618 303

נורת  W PL8/00פינים(שטוח) 69/088
אוסרם/פיליפס
נורת PL S-13W 69/088 C.W
אוסרם/פיליפס
נורת DULUX-S 7W 69/088 C.W
אוסרם/פיליפס
נורת  69/088 W99 PLשני פינים
אוסרם/פיליפס
נורת  W98 PLלמעלית אוסרם/פיליפס
נורת דולוקס W 21-840 EL67
אוסרם/פיליפס
נורת דולוקס  8פינים  W/82799ניסקו
98867600
נורת דולוקס מיני טוויסט ניסקו
W/86567 98867706
נורת דולוקס סטאר EL MINITWIST
E27 8W/865
נורת דקו' הלוגן -V 20W 96כוסית
נורת הלוגן  W08 V96כוסית דקרויקה
נורת הלוגן  W908 V668ארוך
נורת הלוגן W688 V668
נורת כספית  W E-27960חיבור עם
משנק
נורת כספית  V E-27 160W668ישר
לקו
נורת לד LEDGB527 EUROLUX
W0 E27
נורת לד יצרן  FS T26-1Wמקט W1
(FSL E14מקרר/התראות)
נורת ליבון V668 E-27 40W
נורת ליבון V668 E-27 60W
נורת ליבון W 24V E-2768
נורת מטל הלייד אוסרם (טובולרית
HQI-T 400W/N/SI
נורת מטל הלייד ונצ'ר E-40 150W
נורת מטל הלייד טובולרית HQI-T
 400W/N/SIכחול
נורת מטלהייד W E250/U/LU/4K608
נורת מטלהייד אגסי  W908 E27אוסרם
W/NDL HQI-E
נורת נ.ל.ג .גלילית W E-40988
(טובולרית)
נורת נ.ל.ג .גלילית W E-40908
(טובולרית)
נורת נ.ל.ג .גלילית W E-40608
(טובולרית)

כמות
מוערכת
שנתית
320
10
50
20
100
30
8
10
30
50
10
10
20
20
10
25
10
40
200
600
100
5
25
4
11
50
25
20
10

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

21
סדור

מספר פריט

8011101592 304
8011102392 305
8011100446 306
8011101469 307
8011112527 308
8011112543 309
8011112501 310
8011112542 311
8011112438 312
8011112431 313
8011102889 314
8011102871 315
8011112424 316
8011103192 317
8011104133 318
8011102756 319
8011103770 320
8011104448 321
8011103838 322
8011102319 323
8011100495 324
8011100123 325

שם פריט
נורת נ.ל.ג .גלילית W E-40888
(טובולרית)
נורת סימון BA-9S 240V 3/4W B-
( 3080ללוחות חשמל)
נורת סימון ניאון הברגה E-10 220V
נורת סימון קומפלט (ירוקה) MOLTI
 LEDתפוז AD-22 AC-20MA
נורת פלורוסנט T-5 35W - 840
אוסרם/פיליפס
נורת פלורוסנט W/84069 T-5
אוסרם/פיליפס
נורת פלורוסנט W /83070 T-5
אוסרם/פיליפס
נורת פלורוסנט W/86508 T-5
אוסרם/פיליפס
נורת פלורוסנט לומילוקס T-8
 W/11-86590אוסרם/פיליפס
נורת פלורוסנט לומילוקס T-8
 W/11-86576אוסרם/פיליפס
נורת פלורוסנט לומילוקס W.W
 W/3090אוסרם/פיליפס
נורת פלורוסנט לומילוקס T-5
 C.W W/84060אוסרם/פיליפס
נורת פלורוסנט לומילוקס T-5
 W/83060אוסרם/פיליפס
נורת פלורוסנט לומילוקס T-5
 W/86560אוסרם/פיליפס
נורת פלורוסנט לומילוקס V668 W76
 98/08 D.Lאוסרם/פיליפס
נורת פלורוסנט למנדף T-4 20
(Wאמבולטורי)
נורת פלורוסנט למקרר  98ס"מ L
W/25-74078
נורת פלורוסנט לקטלן ( 77ס"מ) T-12
W60
נורת פלורסנט W/840 T-598
אוסרם/פיליפס
נורת פלורסנט C.W 220V 58W
 69/088אוסרם/פיליפס
נורת פלורסנט  W98לקטלן יתושים 88
ס"מ
נורת פלורסנט C.W 77/ 68 V 40W668
אוסרם/פיליפס

נורת פלורסנט  DL V668 W0לתאורת
 8011104281 326חירום  98/08אוסרם/פיליפס
 8011104315 327נורת פלורסנט  W0לקטלן יתושים
נורת פלורסנט לומילוקס W/1090
8011102723 328
פיליפס/אוסרם.D.L 760-

כמות
מוערכת
שנתית
20
20
50
20
50
30
320
50
50
50
25
630
40
100
150
1
10
10
500
10
20
0
100
10
200

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

22
סדור

מספר פריט

שם פריט

נורת פלורסנט לומילוקס C.W 68/77
8011101873 329
 220V 36Wאוסרם/פיליפס
נורת פלורסנט לומילוקס V 668 .C.W
8011102863 330
 77/688 18Wאוסרם/פיליפס
נורת פריקה מטל קרמית אוסרם/ניסקו
 8011103853 331מקט W/830908 98868896
8011103332 332
8011102376 333
334
335
336
337

8010301375
8010301441
8010302852
8011400424

8011401273 338
339
340
341
342

8011401349
8011500496
8010301060
8010304428

8010304744 343
8010304772 344
8010304779 345
8010304751 346
8010304758 347
8010304765 348
8011500595 349
8011600809 350
8011600361 351
8900402036 352
8011600890 353
354
355
356
357
358
359
360
361

8010304653
8010301466
8010302282
8010303934
8010304098
8010302274
8010303926
8030301157

נורת קוורץ קצר  W908הלוגן
נורת רפלקטור W88 V668 E-14
הברגה דקה
נעל כבל  6.7ממר  -נקבה כחול
נעל כבל  90ממ"ר חור 97
נעל כבל מגולבן קוטר N 96
נתיך (פיוז) קרמי A08
נתיך עגול גלילי  A 22/5808מולכו
F50GL76
נתיך קרמיק V 25A888 X3898
סוללת אצבע לשלט V 23A96
סופית לחוט ניקל  9.0ממ אורך  7מ"מ
סופית לחוט ניקל  6.0ממ אורך  7מ"מ
סופית מבודדת  9.0ממר אורך  0מ"מ
שחור
סופית מבודדת  98ממר אורך  96מ"מ
חום
סופית מבודדת  96ממר אורך  96מ"מ
שנהב
סופית מבודדת  6.0ממר אורך  0מ"מ
אפור
סופית מבודדת  8ממר אורך  98מ"מ
כתום
סופית מבודדת  6ממר אורך  96מ"מ
ירוק
סט סוללה לג"ת חירום XYLUX-LD
 B958 AH9.7 3.6Vאלנטק
סטרטר לפלורסנט  W68חיבור טורי ST-
( 151אוסרם)
סטרטר לפלורסנט ST-111 W88
(אוסרם)
סליל הפסקה שניידר NS33662
NS100N
סליל הפסקה שניידר NSX100B
LV429387
סרט בידוד פלסטי לחשמל חום-כתום
סרט בידוד פלסטי לחשמל לבן
סרט בידוד פלסטי לחשמל שחור
סרט בידוד פלסטי לחשמל חום
סרט בידוד פלסטי לחשמל חום שחור
סרט בידוד פלסטי לחשמל כחול
סרט בידוד פלסטי לחשמל צהוב-ירוק
סרט בידוד רחב  68*08*8.90מ"מ (לבן)

כמות
מוערכת
שנתית

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

1,200
1,802
10
30
20
300
100
100
40
30
10
160
1,000
1,000
100
100
100
100
100
100
10
900
600
1
1
10
50
50
10
10
10
10
30

מחיר לסט
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סדור

מספר פריט

שם פריט

סרט סימון זוהר "זהירות כבל
 6401200396 362חשמל"(צהוב)(  608מטר)
8011203687 363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

8010304618
8011103051
8070100840
8011901355
8011900670
8011900688
8011901837
8011900019
8011900473
8011901744

8011901629 374
8060701987 375
8011900142 376
8011901785 377
8010304213 378
8010304148 379
8011600593 380
8012000595 381
8012000048 382
8010800954 383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

עמעם חילוף RELCO W 6023659088
DIM34DLT
פעמון פטיש תעשייתי "VAC68 6
פרוזקטור מטלהייד  W888מש 66-הצפה
פרוזקטור/זרקור הלוגן W908-088
צינור מריכף חום  60ממ (ישן )67
צינור מריכף ירוק  68ממ (ישן )96
צינור מריכף ירוק  60ממ (ישן )67
צינור מריכף צהוב  96מ"מ (ישן )97.0
צינור מרירון  68מ"מ ( 7מטר מוט )
צינור מרירון  60מ"מ ( 7מטר מוט)
צינור שרשורי ירוק לחשמל  68מ'מ
צינור שרשורי קוברה  988מ"מ +חוט
משיכה
צינור שרשורי קוברה  08מ"מ+חוט
משיכה
צינור שרשורי קוברה  70מ"מ+חוט
משיכה
צינור שרשורי שחור/אפור  68מ"מ
קבל  V888 MF98ללא חוט (קמא)
קבל גלילי  KVAR78תלת פזי DUCAT
896.87.7767 440V
קבל ללא חוט V 12MF888
קופ' מרירון חסין אש "( 9תקן)  7יציאות
קופ' מרירון חסין אש "-7/8ירוק 7
יציאות
קופ' ניסקו עה"ט+שקע סיקון 0/96 7/96
ושקע ישראלי ()096,796,998

 8012000355קופסא  8 D-14מקום תה'ט
קופסא ריקה  6מודול תה"ט עדא D11
999890688 8800201108
 8012000421קופסה אטומה חלקה אפור BDI-3-130
קופסה אטומה ריקה למפ"ז (0*6ניסקו)
N-2X 8012001031
 8012001296קופסה לחשמל  D17ריקה  6מקום תהט
קופסה פלסטיק אטומה ללא פטמות
98*98 8800201736
 8012001353קופסת ביטון  6מקום תה"ט איטלקית
 8012001411קופסת ביטון לגבס  7מקום תה"ט
 8050601080קופסת ביטון לגבס  8מקום תה"ט
קופסת הסתעפות עדא  D-2מקט
 998/908/988 879990987 8012000454אפור אטום
קופסת חיבור לכבלים (שוודיות)  0יציאות
 8012000900ירוק
קופסת חיבורים לגבס  00עומק
8012001320

כמות
מוערכת
שנתית
2

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות
מחיר יחידה

4
2
10
5
300
600
400
100
25
7
100

מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למוט
מחיר למוט
מחיר למטר

250

מחיר למטר
מחיר למטר
מחיר למטר

60
10
6
10
10
50
5
6
5
1
20
2
10
5
30
20
2
5
10

מחיר למטר

24
סדור

מספר פריט

8012001312 396
8012001304 397
398
399
400
401

8012000140
8012000710
8012001437
8012000587

שם פריט
קופסת חיבורים לקירות גבס קוטר 00
פלסטיק
קופסת חיבורים לקירות גבס קוטר 78
פלסטיק
קופסת חיבורים מפח תה"ט קוטר 00
קופסת מאמתים פלסטיק  98מקומות
קופסת מאמתים פלסטיק  97מקומות
קופסת מרירון ' 8 7/8יציאות

קופסת ניסקו עה"ט +שקע ישראלי,סיקון
,96*0 8012300318 402סיקון 087786060 76*0
 8012000603 403קופסת פלסטיק עם פטמות X1098
 8901800477 404קופסת פלסטיק עם פטמות X80
קופסת שקעים  6מודול תה"ט (ניסקו) 8
 8012300326 405שקעי חשמל  6+טלפון 6+מחשב
8012302407 406
8012300359 407
8012300367 408
8012300375 409
8012300391 410
8011204180 411
8011202978 412
8050601771 413
8011900324 414
8900405161 415
8011104174 416
8011601476 417
8012600436 418
8012650162 419
8012302428 420
8012600931 421
6042800059 422
423
424
425
426
427

8012400357
8012300680
8012302108
8012302474
8012302467

קופסת שקעים + N4מאמת B 9/98
קופסת שקעים ניסקו  N-6עה"ט מקט
08888986
קופסת שקעים ניסקו  N-7עה"ט מקט
08888987
קופסת שקעים ניסקו  N-8עה"ט מקט
08888988
קופסת שקעים ניסקו  N-6עה"ט מקט
08888986
קוצב זמן(טיימר ) לדוד עה"ט לוח און
WS132125
קוצב זמן(טיימר ) לדוד תה"ט לוח און
WS131125
קצף פוליאוריטן  708מ"ל לא דליק
קשת מרירון '7/8
שלט אזהרה אלומיניום ( 68*68חשמל)
שלט הכוונה והתמצאות מסדרת XY-
 VEXאלנטק כל אופציות השילוט
שנאי משתנה אוניברסלי MA 9888
שעון (טיימר) אסטרונומי לתאורת חוץ
"שכווי"-בר אור
שעון שבת  9מקום+רזרבה HZ08 V678
A96
שעון שבת  6מקום+רזרבה V/16A678
שעון שבת דיגיטלי יומי/שבועי 6
מקום(מולכו)EG103B HAGER
שעון שבת למיחם גלישה יומי +מפ' 7
מודול SUL 181D
שעון שבת תקע
שקע גוויס GW 20220
שקע טלפון כפול עה'ט
שקע כחול+לד גוויס 78098099
שקע לבן  +לד גוויס 78068668

כמות
מוערכת
שנתית
15
10
20
5
3
20
2
15
40
4
10
100
100
150
80
17
11
10
20
20
5
34
10
2
9
1
2
9
70
10
10
10

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

25
סדור

מספר פריט

8012301274 428
8012301043 429
8012300896 430
431
432
433
434
435

8012300052
8012300169
8012302207
8012300714
8012302330

8012301548 436
8012300284 437
8011230155 438
439
440
441
442
443

8012301340
8012300847
8012300565
8012300490
8012301142

8010302027 444
8011103127 445
8070502862 446
8010303520 447
8011901439 448
8011901215 449
8011901165 450
8011901264 451
8011900639 452
8011901256 453
8011901702 454
8011901322 455
456
457
458
459

8011203703
8012400290
8012400282
8012400308

שם פריט
שקע  CEKONלקיר אטום חד פאזי
X16 A7
שקע  CEKONלקיר אטום תלת פאזי
X16A0
שקע  CEKONלקיר אטום תלת פאזי
X32A0
שקע הליאור (חור באמצע) תה"ט
שקע טלפון עה'ט
שקע יחיד (מרובע) מוגן מים תה"ט
שקע יחיד (מרובע) ניסקו עה"ט מוגן מים
שקע יחיד אלגנט תחת הטיח (וויסבורד)
שקע יחיד עה"ט "ניסקו"  N-9מקט
08888069
שקע כח ישראלי נייד ( A96קופלונג)
שקע למזגן +מפסק  6פול + A96נורה
עה"ט
שקע למזגן בריטי על הטיח A96
שקע לקיר חד פזי CEKON 3*32A
שקע מפצל  6כניסות אופקי (T-2פתיה)
שקע מפצל  7כניסות אופקי ( T-3פתיה)
שקע נייד אטום A67*0 IP67
שרשרת לתלית פלורסנט ושלטים ( 60מ'
חבילה)
תאורת חירום ניידת  W6*6דגםLX620:
תוף עם כבל כתום  6.0*7מ"מ ( 08מטר)
+ממסר פחת
תוף פלסטי ריק  6שקעים וויסבורד
806677
תעלה פלסטית עם מכסה  97*97ממ ( 6
מטר)
תעלה פלסטית עם מכסה  97*78ממ (6
מטר)
תעלה פלסטית עם מכסה  88*68מ"מ (6
מ)
תעלה פלסטית עם מכסה  68*68מ"מ (6
מ)
תעלה פלסטית עם מכסה  60*78ממ (6
מטר)
תעלה פלסטית עם מכסה  88*88ממ (6
מטר)
תעלת דריכה  8תאים כיסוי אלומינים
 97*70מ"מ מולכו SLA18075
תעלת דריכה  PVCתא  99*89 9מ"מ
מולכו SL11040
תקע (טסטר) בדיקה צהוב
תקע אטום  X16A CEKON0עד V708
תקע אטום X16A CEKON7
תקע אטום X32A CEKON0

תקע כח ישראלי  A96כדוגמת מקט
 808798 8012400175 460של וויסבורד

כמות
מוערכת
שנתית

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

הערות

20
20
10
20
20
40
50
110
60
30
7
10
5
10
10
10
100

מחיר למטר

50
6
1
80

מחיר למוט

40

מחיר למוט

10

מחיר למוט

20

מחיר למוט

15

מחיר למוט

10

מחיר למוט

14

מחיר למטר

4

מחיר למטר

10
8
8
3
180

26
סדור

מספר פריט

שם פריט

 8012400316 461תקע נייד אטום IP67 A*567
 8012400373 462תקע נייד מוגן  X16A0עד V688

כמות
מוערכת
שנתית
10
3

מחיר יח'
ללא
מע"מ

סה"כ מחיר
ללא מע"מ

שם הספק__________________ חותמת וחתימת הספק_______________ תאריך______________

הערות
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נספח ה

ה ס כ ם  -אספקת מוצרי פריטי חשמל ותאורה
שנערך ונחתם במרכז הרפואי אסף הרופא ביום ______ לחודש ______________ לשנת ____________
ב י ן
הנהלת המרכז הרפואי אסף הרופא
מצד אחד
ל ב י ן
חברה רשומה כדין בישראל ,אשר כתובתה________________________________________________ :
המוסמך/ים לחתום בשם החברה_______________________________________________________ :
באמצעות___________________________________________________________________________:
(להלן" :הספק")
מצד שני

הואיל

והמזמין מעוניין להבטיח אספקת פריטי חשמל ותאורה עבור המרכז הרפואי אסף הרופא

והואיל

והמזמין פרסם ביום _______ מכרז מס'  08-96אשר מסמכיו מצורפים להסכם זה כנספחים ,המהווים חלק
בלתי נפרד ממנו ,ואשר על פיו הזמין הצעות לאספקת פריטי חשמל ותאורה עבור המרכז הרפואי אסף הרופא
(להלן" :השרות").

והואיל

והספק הגיש הצעתו לאספקת השרות למזמין בהתאם לתנאי המכרז האמור לעיל;

והואיל

והצעת הספק התקבלה על ידי ועדת המכרזים של המזמין מס' ________
בתאריך __________ והמזמין ביקש מהספק לספק לו השירות בהתאם להסכם זה;

והואיל

והצדדים מעוניינים להסדיר את התחייבויותיהם וזכויותיהם ,ולהעלות את ההסכמות ביניהם על הכתב
בהסכם זה להלן;

והואיל

והצדדים הסכימו כי הספק יפעל כספק עצמאי ,הנותן את שירותיו למזמין ,והמזמין ישלם לספק על פי
התעריפים המוסכמים ,כמפורט להלן בהסכם זה;

והואיל

והצדדים הסכימו כי לא יתקיימו ביניהם יחסי עובד ומעביד;
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לפיכך

הוסכם

בין

הצדדים

כדלקמן:

 .9המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .6המרכז הרפואי אסף הרופא מזמין בזה מהספק והספק מתחייב לתת למשרד את השירותים כמפורט להלן בהסכם זה
בתמורה ובתנאים הנקובים ובהסכם זה להלן.
 .3תקופת ההסכם
7.9
7.6
7.7
7.8
7.0

תוקף הסכם זה הוא לתקופה של שנה אשר תחל ביום __________ ותסתיים ביום _____________ (להלן -
"תקופת ההתקשרות").
הצדדים רשאים להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת של שנה נוספת עם מתן הודעה בכתב לצד השני
לפחות  78יום לפני תום תקופת ההתקשרות ,סך כל תקופות השירותים לא יעלו על שלוש שנים ( )7שנים ,הודעה מצד
המרכז הרפואי אסף הרופא תינתן ע"י האחראי.
מבלי לגרוע מן האמור בס"ק  7.9ו –  7.6לעיל יהיו הצדדים רשאים להפסיק בתוך תקופה ההתקשרות ,את ההסכם
ביניהם  ,וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של  98יום מראש ומבלי שיצטרכו לתת נימוקים לכך.
למען הסר ספק ,הארכה ו/או הפסקת ההסכם כאמור בס"ק  7.6ו 7.7 -לעיל ,מתייחסת לכלל ההסכם או לחלקו של
ההסכם.
בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיה המרכז הרפואי אסף הרופא חייב בתשלום כלשהו הקשור בהוצאות
הערבות.

 .8הצהרות והתחייבויות הספק
8.9
8.6
8.7
8.8

הספק מתחייב למלא אחר את כל המפורט בנספח ה ובכל מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
בתקופת התקשרות זו על הספק לקיים לגבי עובדיו אחר האמור בחוקי העבודה ,וכן אחר האמור בהוראות
ההסכמים הקיבוציים הכללים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות ,או כל הסכם קיבוצי
שהוא בר-תוקף בענף זה ,או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על-פי הסכמים אלו.
הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם ,שתגיע אליו בקשר עם ביצוע
הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע הסכם זה בתוך תקופת ההסכם לפי תחילתה או אחריה.
הספק יחויב בכל נזק ובכלל זה נזק גוף וכן מוות או כל אובדן לכל רכוש ולכל אדם בין לעובד שלו ,לעובד המרכז
הרפואי אסף הרופא או לצד ג' ולרכוש כל אחד מהם ובלבד שהנזק או האובדן נגרם ע"י עובד מעובדיו או עקב
אספקת פריטי חשמל ותאורה.

 .2השירותים וביצועם
 0.9הספק מתחייב לספק את פריטי חשמל ותאורה בתנאים כמפורט בהזמנה.
 0.6הספק מתחייב להקפיד על עמידה בלוח הזמנים ולדייק כמפורט בהזמנה להציע הצעות.
 1הגדרת הטובין:
 6.9הטובין שבהזמנה שיסופקו למזמין יהיו בהתאם לאמור בהזמנה ,במפרט ,ובכל מסמך אחר שיצורפו להזמנה (להלן
"המפרטים") ויהיו זהים לדגמים שנקבעו על-ידי שני הצדדים ,כפי שיוצגו ויפורטו בטבלאות ובתמונות אשר יסופקו
ע"י המזמין
 6.2אם לא נקבעו מפרטים או דגמים ,יהיו הטובין המוזמנים ממיטב האיכות ,החומר והאומנות המקובלים במדינת
ישראל בזמן ההזמנה.
 6.7הספקים מחויבים באספקת פריטים איכותיים עם סימון תקן ישראלי ,אמריקאי או אירופאי.
 7מועדי אספקה
7.9
7.6
7.7
7.8

הספק יערך לייצר ולספק את כל הטובין המבוקשים תוך  7מיום ההודעה על הזכייה במכרז.
פריטי חשמל ותאורה השוטפת ( פריטי מלאי) יסופקו לפי הצריכה וע"פי קבלת הזמנה שתצא מהמפקח .
פריטי החשמל והתאורה עם דחיפות רבה (פריטי הרכש ) יסופקו תוך  76שעות למחסן הטכני.
פריטי חשמל ותאורה עם דחיפות רבה מאוד יסופקו באופן מיידי (לא יאוחר משעתיים ממועד קבלת ההודעה) למחסן
הטכני.
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 4בדיקת הטובין
 0.9המפקח מטעם המזמין לעניין זה יהיה מר יאיר מדואל .
 0.6המפקח רשאי בכל עת לבדוק את הטובין המוזמנים לפני קבלתם ,בשעת קבלת או אחרי קבלתם ,והספק ירשה
למזמין לבדוק את הטובין בכל עת מתקבלת על הדעת ,ולצורך זה ייתן לו דוגמאות מבלי לדרוש את תמורתו .
 0.7המפקח רשאי לסרב לקבל את הטובין המוזמנים כולם ,או מקצתם – אם לדעתו אינם מתאימים לדגמים ולמפרטים,
או אם לוקים בחסרונות ,או בליקויים ,או אם יוצרו לא מאותם חומרים שנמסרו לספק על-ידי המזמין או אם
הפריטי חשמל ותאורה או חלק מהם אינם עומדים בתקן הנדרש..
 0.8הספק אחראי לכל מגרעת ,ליקוי ,או פגם אחר שיתגלה בטובין המזומנים ,או בכל חלק מהם ,הנובעים מטיב
העבודה ,או מטיב החומרים מהם יוצרו ,או מאי התאמתם למפרטים ,או לדגמים והוא יפצה את המזמין בעד כל
נזק והפסד שנגרמו ,או ייגרמו לו ,מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.
 0.0לא תיקן הספק את הטעון תיקון בהקדם האפשרי ,כאמור לעיל תהא ההנהלה רשאית להעסיק ספק אחר וכל זאת
מבלי לפגוע בזכות המזמין לתבוע את הספק בגין נזקים שנגרמו או שיגרמו למזמין.
 9מסירת הטובין
 9.9הספק ימסור את הטובין על חשבונו ואחריותו ,ליחידה ,או למחסן הנזכרים בהזמנה ,בשעות ולפי סדרי העבודה
המקובלים באותו מקום .מותנה בזה בפירוש ,כי כל עוד הטובין לא נבדקו ולא אושרו על-ידי המזמין ,או בא כוחו ,הם
לא ייחשבו כטובין שנמסרו למזמין ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהיא לגביהם.
 9.6המזמין ,או בא כוחו ,רשאים לפסול את הטובין משום שלא יהיו בהתאם להזמנה ,ומשעשו כן ,על הספק יהא לסלק
את הטובין על חשבונו ולהחליפם בטובין שיתאימו להזמנה ,תוך  80שעות מעת שנפסלו או אם המזמין יקבע פרק זמן
אחר – תוך אותו פרק זמן .במקרה שהספק לא יסלק במועד את הטובין שנפסלו ,המזמין או בא כוחו רשאי לסלקם
לפי ראות עיניו ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך.
 9.7אם הספק לא החליף במועד את הטובין שנפסלו את כולם ,או את מקצתם – המזמין רשאי לבחור משתי
האפשרויות הבאות או בשתיהן:
 9.7.9לבטל את ההזמנה בכל אופן הנראה לו ולהתייחס אליה כבטלה.
 9.7.6לרכוש מכל מקור אחר טובין במקום אלו שנפסלו בין מאותו הסוג ובין מסוג דומה – ולחייב את הספק
בכל הפרש ובכל הוצאה ,או תשלום שנגרמו ע"י כך.
 61תעודת משלוח וחשבונית מס
הספק ימציא למזמין חשבונית מס בשני העתקים המתייחסות לטובין ,יחד עם תעודת משלוח ,בה יצוין מספר
ההזמנה.
 66זכויות המזמין
 99.9אם כתוצאה מהבדיקה ,הנזכרת בתנאי  9לעיל ,או בכל דרך אחרת ,יתברר למזמין כי הטובין המוזמנים -כולם ,או
מקצתם – אינם מתאימים לדגמים ולמפרטים ,או כי הם לוקים בחסרונות ,או בליקויים ,וכן אם הטובין המוזמנים –
כולם ,או מקצתם – לא נמסרו למזמין במועד שנקבע בהזמנה ,או מועד שהוארך על-ידי המזמין ,אם ניתנת אורכה
כזאת ,וכן בכל מקרה אחר שהספק הפר או לא קיים התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו :המזמין יהיה רשאי – לפי
ראות עיניו ולפי ברירה שבידיו – לבטל את ההזמנה ,או לצמצם את היקפה ,או להזמין על חשבון הספק אצל ספק אחר
את אותם הטובין ,או טובין אחרים שלדעת המזמין מתאימים לשמש כתחליף לטובין המוזמנים ,כמו כן המזמין רשאי
לתבוע את הספק בגין כל נזק שנגרם לו על-ידי כך.
 99.6מיד לאחר שנמסרה הודעת הביטול למקבל ההזמנה ,תיחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת.
 99.7במקרים בהם נעשה שימוש (בלית ברירה או בתום לב) בחלק מהסחורה שאינה תואמת את המפרט ושהתקבלו לגביה
תלונות מוצדקות מהצרכנים השונים ,הספק לא יקבל את התמורה בגין הסחורה שנעשה בה שימוש ולא יהיו לו שום
תביעות כספיות מהמרכז הרפואי אסה"ר.
 99.8שום ויתור ,הימנעות מפעולה ,מתן אורכה מצד המזמין ,לא ייחשבו כויתור על זכויותיו של המזמין לפי הזמנה זו ,ולא
ישמשו מניעה לתביעה ,אלא אם המזמין ויתר במפורש ובכתב.
 99.0מסירת הטובין המוזמנים – כולם ,או מקצתם – למזמין ,כמוה כהסכמת הספק לקבלת ההזמנה על תנאיה.
 62התמורה
 96.9תמורת אספקת פריטי חשמל ותאורה ישלם המזמין לספק את התמורה המגיעה לו ושתכלול את כל ההוצאות
העקיפות כגון :הוצאות אריזה ,העמסה ,הובלה ,פריקה ,ביטוח וכו' ( להלן – "התמורה")
 96.6הספק יגיש למזמין את החשבון עבור פריטי חשמל ותאורה שניתן בחודש הקודם ,התמורה תשולם עד  68יום
ממועד קבלת החשבונית בגזברות המוסד ואישורה ע "י מנהל מחסן טכני.
 96.7המחירים ,תנאי ההצמדה יהיו ע"פי הוראות החשב הכללי ,תנאי התשלום שנקבעו בהסכם/הזמנה הנם מוסכמים
וקבועים מראש ולא תשולם עליהם כל תוספת.
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 96.8קיבל הספק תשלום שלא מגיע לו ,עליו להחזירו מייד ,גם אם לא נדרש לכך ואין לקזזו מתשלום עתידי.
 96.0התשלום יעשה באמצעות זיכוי חשבון הבנק של הספק.
 96.6הספק מוותר על הזכות להמחות חיובים על פי חוק המחאת חיובים ,התשכ"ט. 9969 -
 63אי תחולת יחסי עובד ומעביד
מוסכם כי הספק משמש ספק עצמאי לאספקת פריטי חשמל ותאורה ,ללא יחסי עובד ומעביד ,ואין לראות בכל זכות
הניתנת על פי הסכם זה למזמין לפקח להדריך או להורות לכל אחד מהמועסקים על ידו אלא אמצעי להבטיח ביצוע
הוראות הסכם זה במלואו ולא תהיינה לספק ולכל המועסקים על ידו כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע"י
הממשלה והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים ,פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות
על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.
 68ביטוח
 98.9הספק מתחייב ,לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל -משרד הבריאות,
המרכז הרפואי אסף הרופא ולהציג למשרד ,את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר
גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן-:
 68.2ביטוח חבות המעבידים
א .הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת
ישראל והשטחים המוחזקים;
ב .גבול האחריות לא יפחת מסך  0,888,888דולר ארה"ב לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
ג .הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה
ויחשב כמעבידם;
ד .הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי
אסף הרופא ,היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים
בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
 68.3ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
א .הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד
שלישי גוף ורכוש ,בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;
ב .גבול האחריות לא יפחת מסך  9,888,888דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
ג .בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ;Cross Liability -
ד .רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;
ה .הביטוח יורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי
הרמה מכל סוג שהוא .אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה ,הוא יבוטל;
ו .הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם;
ז .הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי
אסף הרופא ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
 68.8ביטוח חבות המוצר PRODUCTS LIABILITY -
א .הספק יבטח את חבותו וחבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין אספקת פריטי חשמל
ותאורה עבור המרכז הרפואי אסף הרופא ,בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד
הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא;
ב .הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים;9908-
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ג .גבול האחריות לא יפחת מסך  088,888דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין נזק לגוף ולרכוש;
ד .בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ;CROSS LIABILITY -
ה .הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים;
ו .הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא
ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.
 98.0כללי
בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים-:
א .לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז
הרפואי אסף הרופא ,בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;
ב .בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא,
אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  68יום לפחות במכתב רשום ליועצת המשפטית
של המרכז הרפואי אסף הרופא;
ג .המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל -
משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא ועובדיהם ,ובלבד שהויתור לא יחול לטובת
אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;
ד .הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;
ה .ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;
ו .כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה
במלוא הזכויות על פי הביטוח;
ז .תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט",
בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
העתקי פוליסות הביטוח ,מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור,
יומצאו על ידי הספק למשרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא עד למועד חתימת החוזה.
הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז
הרפואי אסף הרופא ,וכל עוד אחריותו קיימת ,להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח .הספק
מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה ,כל עוד החוזה עם מדינת ישראל –
משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא בתוקף .הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות
הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן
למשרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי
החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף
הרופא על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.
 62ערבות
 90.9להבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה יפקיד הספק בידי המזמין בעת חתימתו ערבות בנקאית צמודה למדד
המחירים לצרכן בשיעור של  0%מערך ההצעה בתוספת מע"מ והערבות הנ"ל תהיה בתוקף  98יום לאחר גמר תום
ההסכם.
 90.6בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו ,או שהמזמין עשה כדין שימוש בזכויותיו והוציא סכומים שהספק חב
בהם על פי ההסכם ,יהא המזמין זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה.
 90.7במקרה של התחדשות ההסכם ,מתחייב הספק למסור למזמין לא פחות מאשר  78יום לפני מועד גמר ההסכם,
ערבות בנקאית צמודה אחרת בשיעור של  0%מערך העסקה השנתית (בתוספת מע"מ) הידועה בעת הארכת ההסכם
הנ"ל ,והערבות הנ"ל תהיה בתוקף  68יום לאחר גמר תקופת ההסכם המחודש כנ"ל,דין ערבות על פי סעיף קטן זה
כדין הערבות על-פי סעיף קטן ( )90.9דלעיל לכל דבר ועניין.
 90.8אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק בכל מקרה שהוא.
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 61המחאת זכויות
 96.9המציע לא ימחה ,ולא יעביר לאחר את הסכם נספח ה’ או חלקו או כל זכות או חיוב הנובעים ממנו.
 96.6המזמין יהיה זכאי להמחות את זכויותיו ו\ או התחייבויותיו על פי הסכם נספח ה’ לכל מי שימצא לנכון והמציע
מתחייב למלא אחר כל ההתחייבויות כלפי מי שהועברו לו הזכויות כאמור.
 67קביעת מקום השיפוט
מקום השיפוט הייחודי בכול הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בבית המשפט הרלוונטי באזור שיפוט המרכז
הרפואי אסף הרופא
 64אספקה בזמני חירום
המציע מתחייב לספק את הטובין בזמני חירום
 69הפרות
99.9
99.6
99.7
99.8

99.0
99.6

הפר הספק הוראה יסודית מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו ,רשאי המזמין בנוסף לזכויותיו על פי הוראות כל דין
והוראות יסודיות של הסכם זה ,לעשות את הפעולות דלהלן  ,או כל חלק מהן:
להשעות ו/או לצמצם את אספקת פריטי חשמל ותאורה ע"י הספק תוך מתן הודעה מוקדמת של  80שעות כדי
לאפשר לו לתקן את הליקויים בתוך הזמן שיקבע ע"י הנהלת המרכז הרפואי.
לראות הסכם זה מבוטל  7ימים לאחר שהמנהל האדמיניסטרטיבי של המזמין ישלח לספק מכתב רשום על כך.
מבלי לפגוע בזכותו לעשות כן על פי דין  ,תהא למזמין הזכות לבטל הסכם זה ו/או להביא לידי סיום לאלתר
בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:
 99.8.9מונה לספק מפרק זמני או כונס נכסים בין ארעי ובין קבוע ,או ניתן נגדו צו כינוס נכסים ,בין זמני ובין
קבוע ,וצווים או מינויים אלו לא בוטלו תוך  78יום ממועד נתינתם.
 99.8.6הספק לא יכול לעמוד בהתחייבויותיו מחמת פשיטת רגל ,חוסר כשרות לפעולות משפטיות ו/או העדר
אמצעים מתאימים לעמידה בהתחייבויותיו.
השתמש המזמין בזכותו לבטל את ההסכם כמפורט בסעיף  99או על פי כל דין ,לא תהא לספק עילת תביעה כלשהי
כנגד המזמין עקב כך והספק מוותר בזאת על כל תביעה ,פיצוי או תשלום כלשהם בקשר לכל היזק  ,הפסד או פגיעה
שנגרמו או עלולים להיגרם לו  ,עקב ביטול ההסכם או הפסקתו.
הפרות יסודיות (על פי הסכם כ"ב ) תהיינה 90 , 90.9 ,98.6 :

 21פיצויים מוסכמים (*)
68.9
68.6
68.7

הספק ישלם פיצויים מוסכמים בסך  ₪ 788ליום עבור כול יום איחור מעבר למועד שקבע המפקח לאספקת
הפריטי חשמל ותאורה בסעיף  7.7הנ"ל.
הספק ישלם פיצויים מוסכמים בסך  ₪ 788עבור כול שעת איחור מעבר למועד שקבע המפקח לאספקת הפריטי
חשמל ותאורה בסעיף  7.8הנ"ל.
הספק ישלם פיצויים מוסכמים בסך  ₪ 9,888על כול משלוח של פריטי חשמל ותאורה שלא עמד במפרטים
ובתקנים שנקבעו במסמכי המכרז (ראה סעיף  9.6הנ"ל).

* קבלת הפיצויים המוסכמים אינם גורעים מזכותו של ביה"ח לפעול באמצעים נוספים כפי שנקבעו במסמכי המכרז.
מען הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם- :
המרכז הרפואי אסף הרופא________________________________ :

הספק________________________________________________:
ולראיה באנו
____________________
המרכז הרפואי אסף הרופא

על החתום:
____________________
הספק (שם מלא וחותמת)
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להלן נוסח הערבות המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים:
נוסח כתב ערבות בנקאית
שם הבנק ______________
מס' טלפון _____________
מס' פקס ______________
לכבוד
המרכז הרפואי אסף הרופא
הנדון  :ערבות מס' _________________
לבקשת __________________________________________________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ₪ 7,088
( במילים  :שבעת אלפים וחמש מאות ) ₪
אשר תדרשו מאת ( _________________________________ :להלן "החייב")
בקשר עם מכרז מס'  08-96שפורסם.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  90יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום
האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________________ עד לתאריך  96.0.96ועד בכלל.
דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו _______________________ :
מס' הבנק ומס' הסניף
__________________________
שם הבנק

_______________________________
הכתובת

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
____________________
תאריך

______________________ _____________________
חתימה
שם מלא
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נספח ז'
להלן נוסח ערבות ביצוע המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים:
נוסח כתב ערבות בנקאית
שם הבנק ______________
מס' טלפון _____________
מס' פקס ______________
לכבוד
המרכז הרפואי אסף הרופא
הנדון  :ערבות מס' _________________
לבקשת __________________________________________________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________
( במילים )________________________________________________________ :
(צמוד למדד המחירים לצרכן)
אשר תדרשו מאת ( _________________________________ :להלן "החייב")
בקשר עם מכרז מס' _______________ שפורסם.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  90יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום
האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________________ עד לתאריך _________________ ועד בכלל.
דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו _______________________ :
מס' הבנק ומס' הסניף

__________________________
שם הבנק

_______________________________
הכתובת

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

____________________
תאריך

______________________ _____________________
חתימה וחותמת
שם מלא
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נספח ח'
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות
מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור __________________ .אני מצהיר/ה כי
הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו( 9976-להלן" :חוק
עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א-
 9999או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,9907-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  6לחוק להגברת האכיפה של
דיני העבודה ,התשע"ב ,6899-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן" :מועד להגשה")
מטעם המציע בהתקשרות
___________________.

מספר_____________________לאספקת

____________________

עבור

 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
____________________
שם
תאריך

____________________
חתימה וחותמת

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב
____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז____________ .
/המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_________________
תאריך

___________________
מספר רישיון

___________________
חתימה וחותמת
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נספח ט

תאריך_______________:
לכבוד
__________________(עורך המכרז)
הנדון :שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז פומבי מספר ____ המוגש על ידי חברת ____ בע"מ
לבקשת _________ בע"מ (להלן" :המציע") וכרואי החשבון שלה ,ביקרנו את הצהרת המציע מיום _______ עבור מכרז
________ כמפורט בנדון ,בקשר לשיעור המרכיב הישראלי (כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת המכרזים (העדפת תוצרת
הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה –  ))9990ממחיר ההצעה במכרז ,המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו
לשם זיהוי בלבד .הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון וההנהלה של המציע .אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל
בהתבסס על ביקורתנו (*).
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית .הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של
ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל( ,בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות
מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה) .אנו סבורים שביקורתנו מספקת
בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המידע הכלול בה.
בכבוד רב,
________________________
רואי חשבון
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לכבוד

מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא;
א.ג.נ,.
הנדון:

אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________(להלן "הספק")
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לאספקת פריטי חשמל ותאורה עבור
המרכז הרפואי אסף הרופא ,על פי מכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא ,את
הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים
 .9אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .6גבול האחריות לא יפחת מסך  0,888,888דולר ארה"ב לעובד ,למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 .7הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה
ויחשב כמעבידם.
 .8הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי
אסף הרופא ,היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים
בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 .9אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל ,בגין נזקי גוף
ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .6גבול האחריות לא יפחת מסך  9,888,888דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
 .7בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .Cross Liability -
 .8רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
 .0הביטוח מורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי
הרמה מכל סוג שהוא .אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה ,הוא מבוטל.
 .6הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם.
 .7הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי
אסף הרופא ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

ביטוח חבות המוצר – PRODUCTS LIABILITY
 .9הספק יבטח את חבותו וחבות היצרן בביטוח חבות המוצר בגין אספקת פריטי חשמל ותאורה
עבור המרכז הרפואי אסף הרופא ,בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות,
המרכז הרפואי אסף הרופא.
 .6הכיסוי בפוליסה יהיה על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים
פגומים.9908-
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 .7גבול האחריות לא יפחת מסך  088,888דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין
נזק לגוף ולרכוש.
 .8בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת .CROSS LIABILITY -
 .0הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים.
 .6הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא
ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

כללי
בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:
 .9לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז
הרפואי אסף הרופא ,בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.
 .6בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף ,אלא
אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  68יום לפחות במכתב רשום ליועצת המשפטית
של המרכז הרפואי אסף הרופא.
 .7אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל –
משרד הבריאות ,המרכז הרפואי אסף הרופא ועובדיהם ,ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .8הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 .0ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
 .6כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה
במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 .7תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט",
בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
בכבוד רב,

תאריך______________

___________________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

