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 09/2020מכרז פומבי מספר 
 לשדרוג מערכת החשמל והפיקוד לחדרי הניתוח

 בשטח המרכז הרפואי הלל יפה 
 

"המזמין"( מזמין בזה הצעת מחיר לשדרוג מערכת החשמל והפיקוד לחדרי  –)להלן  המרכז הרפואי הלל יפה (1
 המכרז.  במסמכי המפורטים ולדרישות לתנאים בהתאם הניתוח )להלן: "העבודה"( בשטח המזמין, וזאת

ה' בין השעות -את מסמכי המכרז, ניתן לקבל ביחידת הגביה של המרכז הרפואי, מול חדר המיון, בימים א' (2
 .15:00ועד השעה   08:00

, מופיעים גם באתר האינטרנט של המזמין בכתובת: וקובץ אקסל המכיל את כתב הכמויותנוסח המכרז  (3

http://hy.health.gov.il/ . 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד למועד  (4
מחובתו של כל מציע  הגשת הצעות המחיר. עדכונים ושינויים בהתייחס למכרז יופיעו באתר האינטרנט.

 .ועד האחרון להגשת הצעותובאחריותו להתעדכן בשינויים אלו עד למ

הנכם מוזמנים להגיש הצעותיכם בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהזמנה זו ובמסמכים המצ"ב. את  (5
במסירה  09/2020ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת, נושאת ציון מכרז פומבי מס' 

"המועד הקובע"( בתיבת המכרזים,  –)להלן   13:00בשעה  2.8.2020עד ליום אישית )אין לשלוח בדואר( 
שבמשרדי המזמין, משרדו של המנהל האדמיניסטרטיבי, בנין אשפוז א'. אין לציין את שם השולח על 

 המעטפה.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך  כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז  (6
ת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספ

 במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ואין בהוצאת הזמנה זו כדי לחייב  (7
 ת ההזמנה לפועל. את המזמין להוציא א

. במזמין ב', בניין אשפוז 5קומה ב  10:00בשעה  12.7.2020ביום על המציע  להשתתף בסיור קבלנים שיערך  (8
על המציע לצרף להצעה את פרוטוקול סיור הקבלנים כשהוא חתום. נוסח פרוטוקול סיור הקבלנים יופיע גם 

 באתר האינטרנט של המזמין.  

בכתב לגב' אפרת קולטון זלמה, מרכזת וועדת המכרזים,                          לפרטים נוספים ניתן לפנות (9

. יש לציין EfratKZ@hymc.gov.ilחדרה או בדוא"ל  169, כתובת ת.ד. 6344752-04באמצעות: פקס' 

את הזכות להשיב באמצעות דואר אלקטרוני. כתובת דואר אלקטרוני על גבי הפנייה. המזמין שומר לעצמו 
 בלבד. 20.7.2020המזמין לא יתחשב בפרטים/מידע שנמסרו ע"י גורם אחר. פניות יתקבלו עד ליום 

 בברכה,         

                                                  אפרת קולטון זלמה
 מרכזת ועדת המכרזים

 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

 
 
 
 

 2020ביוני  22 תאריך : האדמיניסטרטיבילשכת המנהל 
 ל' בסיוון תש"פ  
 2000-2003-2020-0013095 סימוכין : 

http://hy.health.gov.il/
mailto:EfratKZ@hymc.gov.il
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 רשימת המסמכים למכרז
 

 
 

כל  המסמכים  דלעיל  ולהלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, בין  שהם  מצורפים  ובין  שאינם  מצורפים 
 למכרז. 

 
 על המציע לוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז על כל נספחיו האמורים לעיל.

ך התקופה הקבועה על המציע לפנות ביוזמתו אל המזמין, היה וחסר לו מסמך כלשהו ממסמכי המכרז וזאת בתו
 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.
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 מסמך א'

 
 09/2020 מכרז פומבי מספר

 מערכת החשמל והפיקוד לחדרי הניתוחלשדרוג 
 במרכז הרפואי הלל יפה 

 
 תנאים כלליים של המכרז

 
 כללי .א

"המזמין"( מזמין הצעת מחיר לשדרוג מערכת החשמל והפיקוד  –המרכז הרפואי הלל יפה )להלן  .1
 לחדרי הניתוח )להלן: "העבודה"( בשטח המזמין.

 המכרז.  במסמכי המפורטים ולדרישות על הזוכה במכרז יהיה לבצע את העבודה בהתאם לתנאים .2

 20% -המזמין ערך אומדן כספי מוקדם לגבי עלות העבודה. למזמין הזכות להחליט כי הצעה הסוטה ב .3
מעל/מתחת לאומדן הכספי המוקדם תיפסל, וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו 

 חופשי לבטל המכרז.

הזוכה במכרז יחתום  לנוסח ההסכם שבמסמכי המכרז.ההתקשרות עם הזוכה במכרז תעשה בהתאם  .4
ימים מיום שקיבל הודעה על זכייתו במכרז, ויצרף את כל האישורים  7 -ההסכם לא יאוחר מ על 

 הנדרשים. 

המזמין יהא זכאי לאכוף על הזוכה במכרז את תנאי הצעתו במכרז ובהתאם לתנאי ההסכם, מסמך ה'  .5
 למסמכי המכרז.

הררי נעם מהנדסים יועצים בכל הקשור והנוגע לביצוע האמור במכרז זה, הינו היועץ מטעם המזמין  .6
 "(.היועץ)להלן: " 7763פ"ת ת.ד.  7לשם   מרחוב בע"מ,

 תנאי סף להשתתפות במכרז .ב

 
 שלהלן: המצטברים, בתנאים במועד הגשת ההצעותרשאים להשתתף במכרז זה העומדים, 

 תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז
 

מציע, אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, הינו קבלן רשום בתחום עבודות מיזוג  .1
 קבלנים רישום חוק להוראות בהתאםלפחות, בפנקס המתנהל ברשם הקבלנים  3, דרגה 170בסווג 

 שמכוחו.  והתקנות 1969  - ח"התשכ בנאיות, הנדסה לעבודות

  בניין, אשפוז ב' 5, קומה 10:00בשעה  12.7.2020ביום על המציע להשתתף בסיור קבלנים שיערך  .2
. על המציע לצרף להצעה פרוטוקול סיור קבלנים חתום. אם בסיור הקבלנים יתקבלו החלטות במזמין

וקול סיור המוסיפות, גורעות או משנות תנאי מתנאי מכרז זה, תהיינה ההחלטות שתופענה בפרוט
 הקבלנים, סופיות ומחייבות.
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 שלהלן: המצטבריםבתנאים מציע העומד  .3

, כל אחת מהן בהיקף דומות למפורט במכרז זה עבודות מיזוג אוויר 3מציע שביצע לפחות  4.1
דומה או גדול להיקף הכספי של העבודות נשוא מכרז זה בהתאם להצעת המחיר שתוצא על 

 ידו.

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  3בוצעו במהלך העבודות כאמור בסעיף זה,  4.2
 במכרז זה. 

בחינת העמידה בתנאי זה היא על פי הצהרת המציע בתשקיף המשתתף כאשר על המציע לפרט האמור 
 .ההיקף הכספי יבדק עבור כל אחת מהעבודות שיפורטובצורה ברורה ומפורטת, כאשר יובהר כי 

שוא המכרז וההיבטים הבטיחותיים הכרוכים בביצוע העבודות  לאור מהות ומורכבות העבודות נ
 הוחלט לקבוע תנאי סף זה כלשונו.

צוותים לפחות, שהינם עובדי המציע, כאשר כל צוות יכולל שני אנשים ומעלה. מיקומה  2למציע  .4
הגאוגרפי של החברה ו/או אחד מסניפיה באיזור המרכז, שרון, חיפה או הצפון, והצוותים כאמור 

 ויכים לאיזור/ים אלה.  מש

 בחינת העמידה בתנאי זה היא על פי הצהרת המציע בתשקיף המשתתף. 

למציע לא קיימים כל חובות לרשם החברות והוא אינו חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני  .5
 רישום כחברה מפרת חוק.

 תאגיד הרשום כדין בישראל. –המציע הינו אזרח ישראלי ואם הינו תאגיד  .6

ציע להיות בעל כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת על המ .7
 על שם המציע לרבות : 1976 -ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על  .א
או שהוא פטור  1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"ופי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ו

מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף 
 על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

, לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל תצהיר המאומת על ידי עורך דין .ב
חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין זיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי 

, נוסח 1987-, תשמ"זולפי חוק שכר מינימום 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
 התצהיר מצ"ב למסמכי המכרז, נספח א' למסמך זה.

 תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק .ג

ולחוק שוויון  2016-ו"התשע שעה( והוראת 10  מס' )תיקון ציבוריים גופים עסקאות
 מסמך זה. , נספח ב' ל1998 –זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

תנאים אלה מהווים דרישה מוקדמת להשתתפות במכרז, אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו  .8
 ובטרם הדיון בועדת המכרזים. לפסילת ההצעה על הסףיגרום 

  

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=346329
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
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 דרישות כלליות למכרז  .ג

המציע מתחייב לעמוד בדרישות ובהתחייבויות לשמירת סודיות ואבטחת מידע המופיעות במסמך ז'  .1
 למסמכי המכרז. המציע יחתום על נוסח מסמך ז'. 

לחתום על ו המציע מתחייב לאכוף את כל החוקים, תקנות, דרישות, נהלים וכיוצב' בנושא בטיחות .2
 מסמך ח' למסמכי המכרז, במידה והצעתו תזכה. –נספח הבטיחות  

 על המציע לחתום על מסמכי המכרז במקומות המיועדים לכך. .3

 אישורים ומסמכים .ד

דגש: למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים תהא יו
רשאית, אך לא חייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או 

ידי הועדה -מסמך מן המנויים לעיל, להשלים את המצאתם למזמין במסגרת פרק הזמן אשר ייקבע על
עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד וזאת כל 

 הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז.

 מתן עדיפות לתוצרת הארץ .ה

במסגרת מכרז זה תינתן העדפה, במסגרת אמת המידה של המחיר, להצעה לרכישת טובין מתוצרת 
, הכל בהתאם 15%לרכישת טובין מיובאים בתוספת של הארץ, שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות 

 )ד( עד )ח(. 3תקנות משנה  1995-לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, תשנ"ה
כתנאי לקבלת ההעדפה, על המציע לצרף להצעתו במכרז זה אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור 

 ך זה.מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה, המצ"ב כנספח ג' למסמ
 

 עידוד נשים בעסקים .ו

"התיקון  –)להלן  2002 –(, התשס"ג 15מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת המכרזים )מס' 
לחוק"( לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ותצהיר בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא 

 בשליטת אישה.
 

 ההצעה .ז

על עמידתו בתנאי הסף ובכל תנאי אחר מתנאי  על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות בכתב אשר יעידו .1
 המכרז כמפורט במסמכי המכרז.

במסגרת הגשת הצעתו, על המציע להחזיר את כל מסמכי המכרז במקור  ולחתום במקומות המיועדים  .2
 לכך במסמכי המכרז. 

 בנוסף להצעת המציע וכל המסמכים הנלווים יוגש כתב הכמויות הממוחשב.   .3

 כל המסמכים הנלווים יוגש כתב הכמויות הממוחשב.  בנוסף להצעת המציע ו .4
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 הנחיות להגשת הצעה למכרז:
 

 כתב הכמויות של מכרז זה הינו על גבי קובץ אקסל, המופיע באתר האינטרנט של המזמין. 
  

יש להקליד את מחירי היחידה, ע"ג כתב הכמויות בקובץ האקסל. יובהר כי שאר השדות  (1
 סגורים לעריכה. 

 
 הקלדת הנתונים בקובץ האקסל, כאמור, יש להוציא תדפיס חתום על ידי המציע. לאחר (2

 
קובץ האקסל על גבי יש להגיש את מסמכי המכרז כולל כל המסמכים הנלווים, לרבות  (3

חתום ע"י המציע עם חותמת וחתימה  דיסק און קי, ותדפיס מלא אשר הופק בעזרתו
 העתקים. בשניות, יוגש מלאה במקומות המצוינים. תדפיס כתב הכמוי

 
בכל מקרה של אי התאמה בין איזה מהנתונים המוקלדים בקובץ האקסל לבין איזה  (4

האמור, המזמין יהיה ראשי לקבוע/לבחור את הנתון  מהנתונים המופעים בתדפיס
 שיילקח בחשבון ו/או לפנות אל המציע לשם קבלת הבהרה על פי שיקול דעתו.

 
  תדפיס אקסל חתום בשני העתקים כאמור.אין להגיש ההצעה ללא  (5
 
מציע, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות, יחשב הדבר כאילו  (6

כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את המציע כמי שמתחייב לבצע 
 עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תפסל,  לפי שיקול דעת המזמין.

 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90הצעה תהא בתוקף לתקופה של ה .5

 הצעת המשתתף לא כוללת מע"מ. .6

 מסמכי המכרז ייחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע. .7

 חתימתו של המציע במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב. .8

מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו. להצעה  במידה והמציע הוא תאגיד, תיחתם ההצעה על ידי .9
יצורף אישור של רואה חשבון או עורך דין בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר 

 זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.
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 אמות מידה לבחינת ההצעות  .ח

ין את מירב היתרונות עבור המזמין, ועדת המכרזים של המזמין תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למזמ
 על פי שיקול דעת המזמין וזאת בהתבסס על אמות המידה שלהלן:

 
 

 המשקל הקריטריון

 המוצע המחיר .א
 

75% 

 10%  איכות .ב
 

 5% ניסיון קודם במרכזים רפואיים   .ג

מציע שביצע לפחות עבודה דומה למפורט במכרז זה,  .ד
רכת בקרת שכללה שילוב עם מערכות מרכזיות לרבות מע

 מבנה

5% 

 5% המציע הינו קבלן מוכר לעבודה עם משרדי הממשלה .ה
 

 
  סעיף א'

ההשוואה בין המציעים תיעשה באופן יחסי. המציע הזול ביותר, יקבל את הציון הגבוה  -המחיר המוצע 
 ביותר ושאר המציעים יקבלו ציון יחסי אליו.

 
 סעיף ב'
המזמין יתשאל שני ת שצוינו על ידי המציע בתשקיף המשתתף. הציון יינתן על ידי תשאול הלקוחו -איכות 

 לקוחות לפחות והכול בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לטופס במסמך י' למכרז זה.
המזמין רשאי לפנות לכל אחד מהמציעים, על פי שיקול דעתו ולבקש ממנו שמות לקוחות נוספים. ככל 

סוים או מי מהם, יקבל הלקוח ציון אפס בסעיף זה. שלא ניתן יהיה לקבל חוות דעת מלקוחות של מציע מ
הציונים יינתנו  ציון אפס כאמור יינתן עבור לקוח שלא הסכים לתת חוות דעת וככל שלא נמצא לקוח אחר.

 .  5עד  1במדרג של 
 

כמו כן, ולצורך ניקוד האיכות, המזמין יהיה רשאי לפנות על דעת עצמו, למוסדות של משרד הבריאות 
י חולים ממשלתיים, שבוצעה אצלהם עבודה דומה לעבודה נשוא מכרז זה, או להתבסס על לרבות בת

ניסיון העבר של המזמין עם המציע,  לקבלת חוות דעת על המציע ו/או על ביצוע העבודות ואף יהיה רשאי 
 לפסול את המציע שחוות הדעת לגביו תהיה שלילית ו/או שניסיון העבר עימו שלילי.  

 
בסעיף האיכות לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול  75% -ציון משוקלל נמוך מ הצעה שתקבל

 הצעתו. 

, הנ"ל יקבל במרכז רפואיככל שקיים למציע ניסיון קודם בעבודה דומה לזו המפורטת במכרז  – סעיף ג' 
יש לפרט  עבור סעיף זה. 0את מירב הניקוד עבור סעיף זה. ככל שאין לו ניסיון כאמור, המציע יקבל  
 האמור בתשקיף המשתתף.  

שכללה שילוב עם מערכות מרכזיות לרבות מציע שביצע לפחות עבודה דומה למפורט במכרז זה,  - סעיף ד' 
 0יקבל את מירב הניקוד עבור סעיף זה. ככל שאין לו ניסיון כאמור, המציע יקבל , מערכת בקרת מבנה 
 ף. יש לפרט האמור בתשקיף המשתת עבור סעיף זה. 

הנ"ל יקבל את מירב הניקוד עבור , המציע הינו קבלן מוכר לעבודה עם משרדי הממשלהככל ש -סעיף ה' 
עבור סעיף זה. ככל שרלוונטי, על המציע לצרף אישור בתוקף על כך  0סעיף זה . ככל שלא, המציע יקבל  
 שהינו קבלן מוכר לעבודה עם משרדי ממשלה.  
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 המציע יצרף להצעתו: .ט

  לפחות, בפנקס  3, דרגה 170אישור תקף שהמציע הינו קבלן רשום בתחום עבודות מיזוג בסווג
 בנאיות, הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק להוראות המתנהל ברשם הקבלנים בהתאם

 והתקנות שמכוחו.  1969  - ח"התשכ

 .אישור שהמציע הינו קבלן מוכר לעבודה עם משרדי הממשלה 

 חתום. תשקיף משתתף מלא ו 

  .פרוטוקול סיור קבלנים חתום 

  תצהיר מאומת על ידי עורך דין בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
 נספח א' למסמך א'. –

  .'תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות, נספח ב' למסמך א 

 י במחיר ההצעה, ככל שרלוונטי, אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראל
 נספח ג' למסמך א'.  

  אישורים על ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
 על שם המשתתף 1976-חובות מס(, התשל"ו

  העתק תעודת  –צילום תעודת הזהות של המציע, להוכחת היותו אזרח ישראלי, אם הינו תאגיד
 הרישום של התאגיד.

 דת עוסק מורשה משלטונות מע"מ.תעו 

  אישור על היעדר חובות לרשם החברות : יש להגיש נסח חברה/שותפות עדכני מרשות
התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: 

Taagidim.justice.gov.il לחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".ב 

  .תדפיס מלא של הצעת המחיר אשר הופק באמצעות קובץ האקסל שצורף למסמכי המכרז 

 .אישור רואה חשבון או עורך דין בציון שמות מורשי החתימה של המציע 

  חתימה במקומות המיועדים לחתימה, כולל אישור רו"ח או עו"ד.  -מסמכי המכרז 

  סודיות ואבטחת מידע, מסמך ז'.התחייבות לשמירת 

 .מסמכים אחרים/נוספים הנזכרים במכרז זה 

  

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
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 הגשת ההצעות .י

. יש להפקיד 09/2020הצעות מפורטות הכוללות את כל מסמכי המכרז, במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז 
 במסירה אישית בתיבת המכרזים, שבמשרדי המרכז הרפואי, משרדו של המנהל אדמיניסטרטיבי, בנין

 .13:00בשעה  2.8.2020ליום  אשפוז א' במרכז הרפואי עד 
 

 מעטפה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תשתתף במכרז.
 

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של 
 המציע.

 
 

 הוצאות המכרז .יא

שהוציאו בקשר עם הגשת ההצעה, בין אם זו המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות 
 תתקבל ובין אם לאו, ובין אם הושלמו הליכי המכרז או שהמכרז בוטל מכל סיבה שהיא.

 
 הבהרות ושינויים .יב

לפרטים נוספים והבהרות לצורך הכנת ההצעות למכרז ניתן לפנות בכתב לגב' אפרת קולטון זלמה,  .1
חדרה או בדוא"ל  169, כתובת ת.ד. 04-6344752מרכזת ועדת מכרזים, באמצעות: פקס' 

EfratKZ@hymc.gov.il.המזמין לא יתחשב בפרטים או מידע שנמסרו ע"י גורם אחר . 

 המזמין רשאי לענות לפניות כאמור באמצעות דואר אלקטרוני.
שלא יגיש פניה עד למועד זה יראוהו מציע  .20.7.2020לא יאוחר מיום פניה כאמור לעיל תעשה 

 כמסכים לתנאי המכרז במלואם.
 

המזמין רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .2
במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק 

בכתב, לידיעתם של המציעים, בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או  בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו,
 באמצעות דואר אלקטרוני. 

מהמציע יצרף למסמכי ההצעה את הודעות המזמין כאמור כשהן חתומות בחתימתו, לאישור  קבלתן, 
 הבנתן והבאת האמור בהן בחשבון במסגרת הצעתו.

 

 שמירת זכויות .יג

לאנשי הקשר שציין המציע בתשקיף המשתתף, או לפנות על  המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות .1
 של משרד הבריאות לרבות בתי חולים ממשלתיים,לקבל חוות דעת על המציע. דעת עצמו למוסדות  

במקרה שתינתן חוות דעת שלילית על המציע ו/או על עבודה שביצע, המזמין שומר לעצמו את הזכות  
 ההצעה הזולה ביותר או בעלת הניקוד הגבוה ביותר.  לפסול את ההצעה, גם אם הההצעה תהיה 

 כמו כן, המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול מציע על בסיס ניסיון שלילי מהתקשרות קודמת עימו.   

המזמין יהא זכאי לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי  .2
 הסכם ההתקשרות.  

מעל/מתחת להאומדן הכספי המוקדם תיפסל, וכי  20% -כי הצעה הסוטה ב למזמין הזכות להחליט .3
 בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי לבטל המכרז. 

המזמין יהיה רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות  .4
ות ו/או תובענות לפיצויים. כמו כן יהא רשאי ו/או ארגוניות ולמציעים או לזוכה לא יהיו שום טענ 
המזמין לבטל ההזמנה להציע הצעות ולפרסם אחרת במקומה בתנאים דומים או אחרים. המזמין יהא  
 רשאי להרחיב או לצמצם את היקף ההזמנה להציע הצעות. 

mailto:EfratKZ@hymc.gov.il
mailto:EfratKZ@hymc.gov.il
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או המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות למי מהמציעים על מנת לקבל ממנו פרטים נוספים, ו/ .5
 מסמכים כלשהם ו/או הבהרות, ככל שיראה לנכון, על מנת לבחון את הצעתו. 

 בחינת ההצעות .יד

המזמין יבחר את הזוכה במכרז בהתאם להצעת המחיר. יחד עם זאת, יובהר כי המזמין אינו חייב  .1
לקבל את ההצעה שתנקוב במחיר הזול ביותר עבורו, או כל הצעה אחרת, ואין בהזמנה זו כדי לחייב 

 זמין להוציאה לפועל.המ

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  .2
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 

 עה.בכל דרך אחרת אינו בעל תוקף כלפי המזמין ועלול לגרום לפסילת ההצ

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  .3
ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המזמין מונעת הערכת 

 ההצעה.

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .טו

 עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה. .1

 7תוך ההסכם המצורף למסמכי המכרז, במכרז מתחייב לחתום עם המזמין על המציע שיקבע כזוכה  .2
 ימים ממועד ההודעה, כאמור, או במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידי המזמין.

 מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב.  .3

 התבוננות בהצעות של מציעים אחרים .טז

"התקנות"( משתתף במכרז יהיה רשאי, בתוך  –ן )להל 1993-בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשמ"ג .1
יום ממועד מסירת הודעה על תוצאות החלטת ועדת המכרזים לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים,   30

התכתבויותיה עם המציעים, חוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה 
בחלקים של ההצעות ו/או מסמכים  ובהצעת הזוכה במכרז ולקבל עותק ממסמכים אלה למעט

 בהתאם למה שנקבע בתקנות ובהתאם לכל דין.

י התקנות יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו ”המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ .2
 במידה ויזכה במכרז.

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד  .3
מקצועי או מסחרי, יציין במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים בצירוף נימוק, על 
גבי מסמך שיצרף להצעתו. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו 
כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהה של ועדת המכרזים בלבד. ועדת המכרזים תהא 

י שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש ”רשאית עפ
כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא 

 יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.

ר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון יובהר כי בכל מקרה הצעת המחי .4
   בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

מציע, אשר עמד בתנאי המכרז והצעתו לא התקבלה, המעוניין לעיין במסמכי המכרז כאמור לעיל,  .5
 ₪. 300יוכל לעשות זאת תמורת תשלום סך של 

ם, לא יהיה רשאי אותו מציע לראות פרטים אלה במידה ובחר מציע כי פרטים מהצעתו יהיו חסויי .6
 בהצעות אחרות.
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עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק, התקנות ובהתאם לכל דין ולאחר תאום מראש עם אפרת  .7
 קולטון זלמה, מזכירת ועדת מכרזים אצל המזמין.

 אישור המציע .יז

געים להתחייבויותיי אם אזכה אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נו
 במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותם בהתאם לאמור.

 
הערות, השגות או שאלות שהיו לי )אם היו כאלה( הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי 

 וקבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.
 

תאם לאמור במסמכי המכרז ובהתאם להסכם אני מצהיר בזאת כי היה ואזכה במכרז, עבודתי תבוצע בה
 . המצורף למכרז

_____________________ 
 חתימה וחותמת המציע      
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  למסמך א' נספח א'

 

 תצהיר העדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו    

 

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ _______________   ת.ז. 

 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 

 עבור __________________.    התקשרות מספר _______ _______________________

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

)להלן:   1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 י מבין/ה אותו. "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אנחוק עסקאות גופים ציבוריים"

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א

בירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית , גם ע2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 לאותו חוק. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו  .1

לרכישת "( מטעם המציע בהתקשרות מספר____________________ מועד להגשה"

 ____________________ עבור ___________________.

לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו  .2

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

ד לפחות ממוע ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו  .3

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 ___________            ____________                      ____________ 
 חתימה וחותמת                                    תאריך                                     שם

 
 
 

 ך הדיןאישור עור

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. 

יר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצה

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת             מספר רישיון                      תאריך
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  סמך א'למ נספח ב'

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 1976-)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו1ב2על פי סעיף 
 1998 -ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 קבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:לעונשים ה

 

"( המבקש להתקשר עם עורך המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

התקשרות מספר ___________________ ____________________ עבור __________________. אני מצהיר/ה 

 זה בשם המציע.  כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר

 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

 לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  .4

חלות על המציע והוא מקיים  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  .5

 אותן.  

 xנדרש לסמן  חלות על המציע 1998כויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון ז 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה(

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ .6

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק  .7

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל   .8

זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

  לשם בחינת המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים .9

, הוא פנה כאמור ואם 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו  פעל ליישומןקיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

תצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים המציע מתחייב להעביר העתק מה

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב 

גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ בישוב/עיר ____________ מר/

____________ /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.      

____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימ                         חותמת ומספר רישיון                               תאריך
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  למסמך א' נספח ג'

 

 לכבוד

 __________________)עורך המכרז( 

 

 י חברת ____ בע"מהמוגש על יד 09/2020שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז פומבי מספר הנדון: 

 

לבקשת _________ בע"מ )להלן: "המציע"( וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום 

כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי )כהגדרת מונח זה בתקנות  09/2020_______ עבור מכרז 

(( ממחיר ההצעה 1995 – חוק חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי( התשנ"ה

בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות  המצורפתבמכרז, 

 הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו )*(.

 

קנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי ת

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 

ה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנ

 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

 

ולא השיעור המדויק, שכן  35%יש להקפיד כי החברה המצהירה תצהיר כי השיעור הינו לפחות  –)*( הערה 
בד"כ קשה עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק, בעיקר כאשר מדובר בתמהיל מוצרים. ככלל, ניתן להסתפק 

 .35%בשיעור בסיסי של 
 

 הערות: 
 תי וללשכת רואי החשבון בישראל נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשל

 .2009אוגוסט  –
 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 

 לצרך למסמך זה את ההצהרה שעל בסיסה נערך.   יש 
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 מסמך ב'

 מפרט הדרישות 
                                                      

 כללי .1
 

ות במפרט הכללי הבין משרדי בהוצאת משרד עבודה זו תבוצע בהתאם לדרישות ולהוראות המפורט
 ההוצאה האחרונה שלהם. –טחון יהב

 
והתוכניות הנוכחיות וההוראות שיושלמו במשך העבודה מהווים חלק בלתי נפרד  המפרט המיוחד

 ממכרז זה.
 

תכניות המכרז הן כלליות ואינן מציינות כל פרט ופרט הדורשים להפעלה תקינה ומושלמת של 
רותים לשם התקנת יעל הקבלן לספק את כל תכניות העבודה, החומרים, הציוד והשלכן  ,המערכת

גם אם לא צוין פרט זה או  ,המערכת על מנת שתהיה מושלמת ומוכנה לפעולה תקינה ומסירה למזמין
 אחר ושהם נדרשים להשלמת המערכת.

 
 .מבנהעל הקבלן לבדוק ולהתאים התכניות למצב הקיים ב

 
התאמות, -ימקום הציוד וכל פרט אחר הקשור במתקן. במידה ותתגלינה אלבדוק אם  הקבלן על

 ן ולא ימשיך בעבודתו, עד אשר יקבל הוראות בכתב.נעץ הקבלן עם המתכייתי
 

 –הקבלן יעסיק, לצורך עבודות בקרת המבנה והקישור אל המערכת הקיימת, את חב' ארדן קונטרול 
 טק בע"מ, כקבלן משנה.

 
 אור הפרויקטית .2
 

חדרי ניתוח ובצמוד להם חדרי עזר שונים. חדרי  7בית החולים קיים מקבץ של חדרי ניתוח, ובו ב
הניתוח ממוזגים באמצעות יט"אות, הממוקמות בחדר טכני על גג המבנה, ומוזנות במים קרים ומים 
חמים ממרכז האנרגיה של בית החולים. האויר החוזר מהחללים הממוזגים נינק באמצעות מפוחים 

אל היט"א ופליטת יתר האויר  ר, המצוידים במדפי ויסות, לצורך הפניית חלק מהאוויםעודיייי
החוצה. ביט"אות קיימים מדפי אויר צח ממונעים, הנפתחים ונסגרים במתואם עם חלוקת ספיקות 

 האויר של המפוחים הנ"ל.
 

כות העזר שלהן. כשלב עומדת לפני שדרוג, שיכלול החלפה של היט"אות וכל מער רמערכת מיזוג האווי
ראשון בשדרוג, נכללת במפרט זה החלפה של לוח החשמל המזין ומפקד על היט"אות, ושל 

 האינסטלציה החשמלית לכוח ולפיקוד, מהלוח אל היט"אות.
 

כיוון שהשדרוג מיועד להתבצע תוך כדי הפעילות השוטפת של המבנה, הוא יתבצע בשלבים, 
מל חדשים, שיחליפו בהדרגה את הלוח האחד הקיים. בכל שלב ובמסגרתו יותקנו שלושה לוחות חש

של השדרוג יושבתו חלק מחדרי הניתוח, והם ינותקו מלוח החשמל הקיים ויחוברו אל הלוח החדש 
 של אותו איזור.

 
מערכת החשמל והפיקוד תתוכנן ותותקן בראיה של היט"אות החדשות, שיותקנו בעתיד, ויבוצעו בה 

 ט"אות אלה, כאשר יגיע הזמן להחליפן.כל ההכנות לקליטת י
 

 המערכת תכלול קישור מלא למערכת בקרת המבנה הקיימת בבית החולים, כפי שיפורט בהמשך.
 

 
 לוח הזמנים 
 

על מנת לקצר ככל האפשר את משך ההשבתה של חדרי הניתוח, יתנהל הפרויקט בשלבים ובלוח 
 זמנים כדלקמן:

 
לאישור, קבלת האישור, יצור הלוחות, אספקתם לאתר תכנון לוחות החשמל החדשים, הגשתם  -

 שבועות מיום קבלת צו התחלת עבודה. 10תוך  –והצבתם במקום המיועד 
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יט"אות( והמפוחים הקשורים אליהם מלוח החשמל הקיים,  3ניתוק יט"א או קבוצת יט"אות )עד  -
כנדרש במפרט, חיבורם להזנה מהלוח החדש המתאים, התקנה וחיבור אביזרי הפיקוד והבקרה 

שבועיים מקבלת  –שילוב במערכת בקרת המבנה, הפעלה והרצה, עד למוכנות למסירה למזמין 
 הוראה.

 
 חוקים, תקנות ותקנים .3    

 

כל הציוד, המכשירים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בהתאם לחוקים, להוראות ולתקנות 
ות מטעם רשויות אלה יחשבו כחלק בלתי של הרשויות המוסמכות. כל החוקים, ההוראות והתקנ

 נפרד של המפרט הזה. 
 

כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי הם 
" ואוורוריתאימו לדרישות של "המדריך של האגודה האמריקאית למהנדסי חימום. קירור 

(ASHRAE) איים אחרים המתייחסים לנדון במהדורתו האחרונה, או לתקנים אמריק 

((NFPA. SMACNA. 
 

משרדית -הפרקים הבאים של "המפרט הכללי לעבודות בנין" בהוצאת הועדה הממשלתית הבין
 חלים על עבודה זו. אלא אם כן נדרש אחרת במפרט ובתכניות:

 מתקני מזוג אויר. - 15עבודות צביעה,  -11מתקני חשמל,  - 08מוקדמות,  - 00פרקים 
 

יביא הקבלן  ,גלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות במפרט זהנת
את הנושא לידיעת היועץ ו/או המפקח לפני תחילת העבודה. היועץ ו/או והמפקח יחליט על אופן 

 ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.
 

 הגשת תחליפים לחומר ולציוד .             4
 

חומרים או ציוד תחליפי המוצעים ע"י הקבלן חייבים לעמוד בכל הדרישות, כגון: טיפוס, טיב, 
 הבסיסי. במפרטהספק ופעולה כפי שנדרש 

 
. החלטתו בנדון תהיה המפקחקבלת כל תחליף שהוא או חלק ממנו חייבת באישור היועץ ו/או 

לן אינו תואם את הדרישות על ידי הקב שהותקןסופית. בכל מקרה אשר בו יתברר כי הציוד 
המוזכרות במפרט זה, יחויב הקבלן לשאת בכל ההוצאות בהחלפת ציודו, לציוד מתאים כפי 

 הנדרש, והעומד בתנאי המפרט.
 

 קבלני משנה .5
 

הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלן משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה יאושר מראש 
יחשבו לקבלני משנה  השוניםעובדי הקבלן למקצועות  .והמזמין היועץ ,על ידי המפקח בכתב

 .העסקתם לצורך אישור
 

המפקח והיועץ רשאים, לפי ראות עיניהם, להתנגד או לאשר קבלן משנה זה או אחר, או אפילו 
ואין הקבלן רשאי  ם,בעבודת ולה התחילאלפסול את כולם ללא נתינת נימוקים, גם לאחר ש

 להתנגד לכך. 
 

משנה זה או אחר אינה פוטרת את הקבלן מאחריות לגבי חלקו בעבודה אשר ההסכמה לקבלן 
בוצעה ע"י קבלן המשנה ו/או החומרים אשר השתמש בהם. כמו כן אחראי הקבלן עבור ביטוח 

 קבלן המשנה ועובדיו ומילוי כל הדרישות והתנאים הסוציאליים החלים עליהם.
 

 תכניות עבודה, שינויים ואישורים .6
 

בלן לקבל אישור מאת היועץ והמפקח בטרם יזמין חומרים או ציוד. על הקבלן להגיש על הק א.
למפקח תוך שבועיים מיום מתן ההוראה לביצוע העבודה את רשימת החומרים והציוד אשר הינו 

 .רק לאחר אישור הרשימה רשאי הקבלן להזמין את הציוד והחומרים מתכוון להזמין.
 

מפורטת, הכוללת את שלבי יועץ והמפקח תכנית עבודה על הקבלן להגיש לאישור ה  ב.
ההשבתה של ציוד קיים, ההתקנה של ציוד חדש וסדר ההפעלה מחדש של המערכת. רק 

 לאחר אישור התכנית, רשאי הקבלן להתחיל בעבודה.
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אין להתקין חומרים וציוד טרם שנבדקו ואושרו על ידי היועץ והמפקח. במקרה שהקבלן התקין  . ג
דרש, ללא יוציוד לפני שקיבל אישור, יהיה עליו להחליפם לפי הוראות המפקח במקרה שי חומרים

 תוספת תשלום. 
 
 

 טיב החומרים והעבודה .      7
 

כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ומאיכות הטובה ביותר ויצוידו בתעודות בדיקה של מכון 
המפקח, המאשרות את תקינותם והתאמתן התקנים הישראלי, או מוסד אחר שיאושר ע"י היועץ ו/או 

 לתקן הנדרש.  
 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן או להזמין בעצמו, בדיקות להוכחת טיב העבודות והציוד שהקבלן 
 מספק ו/או בונה.

 
 כל הבדיקות יעשו על חשבון הקבלן.

 
גחה העבודה המבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעות רצונו היועץ והמפקח. העבודה תבוצע בהש

מספקת למניעת הזנחות ושגיאות תוך מהלך העבודה. כל חומר פגום ו/או ביצוע לא ראוי לשמו, 
יסולקו מיד עם הוראת היועץ ו/או המפקח ויושלמו על ידי חומר וביצוע בהתאמה לכוונה ולתוכן 

 התכניות והמפרט, ללא כל תשלום נוסף.
 

טובים ביותר במינם. לא תאושר לקבלן קח בחשבון שנדרש לספק את החומרים והציוד היהקבלן י
שום תוספת מחיר עבור דרישת היועץ ו/או המפקח לאספקת חומרים ו/או ציוד מיצרן מסוים אחר 

 מזה שהוצע על ידי הקבלן.
 

 תכניות חשמל        .    8
 

ללוחות הקבלן יכין ויספק בהקדם ולשם מניעת עיכובים, תכניות עבודה דיאגרמטיות מפורטות 
מתנעים, אביזרי וויסות, נורות ביקורת,  ,לאינסטלציה החשמלית, לחיבור מנועיםהחדשים,  החשמל

וימסרם בצירוף רשימה המכילה את שם היצרן והטיפוס של אותם מוצרים שעליו  -חיבורי פנים וכו' 
 לספק. תכניות אלה יוגשו לאישור מוקדם לפני הביצוע.

 
 היט"אות החדשות, כאשר אלה יותקנו. התכניות יכללו את כל הדרוש כהכנה לקליטת

 
 . והמזמיןהקבלן רשאי להתחיל בעבודתו רק לאחר שקיבל אישור על התכניות הנ"ל מאת היועץ 

 
  גישה         .    9

 
  .על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו

  
ה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצרכי ביקורת, בכל עת, מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גיש

 ולכל העבודות המבוצעות על ידו. 
 
 

 עדכון תכניות.           10
 

עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין, על הקבלן למסור למזמין מערכת תכניות 
ר לעצמו הקבלן ושרטוטים מושלמות ומעודכנות של העבודה כפי שבוצעה למעשה. לצורך זה ישמו

 באתר מערכת תכניות אחת אשר יסמן עליה כל שינוי שיבוצע תוך כדי העבודה.
 

תכניות העדות יוכנו באמצעות תוכנת "אוטוקד", על בסיס תכניות היועץ. הקבלן ימסור, יחד עם תיק 
 .PLTובפורמט  DWGהמתקן, דיסק המכיל את קבצי תכניות העדות, בפורמט 

 
 ההדרכ .           11

 
לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש להפעלה 

ואחזקה תקינה של המתקן. תקופת הדרכה של שבועיים לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת 
 .המתקן
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 תקופת ההדרכה לא תהיה בזמן הפעלת המתקן לצרכי ויסות אלא לאחריה. 

 
 

 הסבר לתפעול ואחזקה יתיק.             12
 

לפני מסירת המתקן יכין וימסור הקבלן למזמין ארבעה תיקים המכילים כל אחד חומר להסבר 
עותק אחד של התיק ימסר ליועץ לאישור, ורק  מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו.

 לאחר אישורו יופקו העותקים הנוספים וימסרו למזמין.
 
 הוא מודפס ומכורך:תיק יכיל את החומר הבא כשה
 

 תוכן עניינים. .א
   י"ע שנדרש כפי מונע טיפול הוראות, ואחזקה הפעלה הוראות כולל, המתקן תיאור .ב

 הציוד, טיפולים תקופתיים וכו'. יצרן  
  .ג

 עם מק"ט יצרן, כתובת ומספר טלפון.וחלקי חילוף, רשימת ציוד     .ג
 
 קטלוגים של הציוד. .ד
 
 שרות של המתקן.מערכת תכניות עבודה מאו . ה
 
 חות הפעלה וויסות של המתקן."דו . ו
 
המנוע, אמפרז'  טבלת סימון של המנועים השונים במתקן, עם ציון עבור כל מנוע את הספק    . ז

 נומינלי ואמפרז' בעומס, וכיוון בטחונות ליתרת זרם המתנע. 
 
 ל אחד מהאביזרים הנ"ל.טבלת סימון של אביזרי הפיקוד והבטיחות עם ציון הכיול של כ     .ח

 
 טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון הקריאה של כל אחד מהאביזרים.  . ט
 
 העתק מכתב מטעם נציג המזמין המאשר כי ניתנה לו הדרכה מלאה בקשר לתפעול   י.

 .ואחזקת המתקן, וכל האינפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר נמסרה בע"פ, ברורה ונהירה  
 

 ע"י בודק מוסמך.החשמל בדיקת מתקן דו"ח   .יא
 

 קבלת המתקן.            13
 

ע"י בודק של אותו שלב וקבלת מתקן החשמל  בכל אחד משלבי השדרוגעם גמר העבודות הכרוכות 
 סיונית של המתקן.ייחל הקבלן בהפעלה נ ,חשמל מוסמך

 
 ועץ, למפקח ולמזמין.סיונית יודיע הקבלן בכתב לייעל מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה הנ

 

 :לכל שלב בנפרד ותתבצע בתנאים הבאים קבלת המתקן תעשה
 
 זוג אויר שהמתקן מוכן למסירה.יא. רק לאחר הודעה בכתב מקבלן מ 

 
 יום. 14.  רק לאחר הפעלת המתקן במשך תקופה של ב 

 
בדיקת לאחר תהיה רק הקבלה הסופית  של כל שלב.המתקן יתקבל על תנאי לאחר הקבלה 

 . של המערכת בשלמותה, ופינוי כל הציוד הישן שאינו בשימוש קבלה נוספת
 

 היקף העבודה  .14
 

 העבודה כוללת .א 
 

העבודה הנכללת במפרט זה כוללת רכישת ציוד, הובלה ימית, ביטוח, מס קניה, מכס    
והיטלים כלשהם, שחרור, מיסי נמל, הובלה למקום הבצוע, ביצוע העבודה או ההתקנה,   
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ויר, והם, ויסות כמויות האיחומרים, מכשירי עבודה, מתקני הרמה והובלה, פיגומים למינ  
 ויסות ספיקות המים, הרצה והפעלה וכד'.  

 
 העבודה תכלול אך לא תוגבל בזה, אספקה והתקנה של:              

 
 לוחות חשמל לקבוצות היט"אות והמפוחים השונות. .1
 ובקרה.אינסטלציה חשמלית לכוח, פיקוד  .2
 חיבור המערכות לבקרת המבנה. .3
 אספקת תכניות עבודה. .4

 .פירוק ופינוי הציוד הישן המוחלף .5
 פיגומים למיניהם. .6
 חיבור זמני של כוח ומאור לצרכי ביצוע העבודה, מנקודה שתסופק ע"י המזמין. .7
 .תיק מתקן .8

 
 

 
 מערך הציוד בחדר היט"אות . 15

 
 הציוד הקיים בחדר היט"אות כולל: 

 
 3חדר ניתוח מס.   11-יט"א מא -
 4, 3חדר הרדמה )לשעבר( לחדרי ניתוח מס.   12-יט"א מא -
 4חדר ניתוח מס.   13-יט"א מא -
 5חדר ניתוח מס.   14-יט"א מא -
 6, 5חדר הרדמה )לשעבר( לחדרי ניתוח מס.   15-יט"א מא -
 6חדר ניתוח מס.   16-יט"א מא -
 7חדר ניתוח מס.   17-יט"א מא -
 1מס.  חדר ניתוח  18-יט"א מא -
 2, 1חדר הרדמה )לשעבר( לחדרי ניתוח מס.   19-יט"א מא -
 2חדר ניתוח מס.   20-יט"א מא -
 חדר אחיות  21-יט"א מא -
 מסדרון נקי  22-יט"א מא -

 
 3אויר חוזר מחדר ניתוח מס.   17-מפוח מפ -
 וחדר ההרדמה 4אויר חוזר מחדר ניתוח מס.   18-מפוח מפ -
 5ס. אויר חוזר מחדר ניתוח מ  19-מפוח מפ -
 וחדר ההרדמה 6אויר חוזר מחדר ניתוח מס.   20-מפוח מפ -
 7אויר חוזר מחדר ניתוח מס.   21-מפוח מפ -
 1אויר חוזר מחדר ניתוח מס.   22-מפוח מפ -
 וחדר ההרדמה 2אויר חוזר מחדר ניתוח מס.   23-מפוח מפ -
 פליטת אויר ממחסן  24-מפוח מפ -
 פליטת אויר ממחסן  25-מפוח מפ -
 ליטת אויר ממסדרון נקיפ  26-מפוח מפ -
 סילוק עשן  100-מפוח מפ -

 
מסנן  –דרגות סינון  3 -צינורות( וב 4היט"אות מצוידות בסוללות מים קרים ומים חמים )בשיטת 

 מוקדם בתוך היט"א ושתי דרגות סינון סופי בתא מחוץ ליט"א.
 

 בכל מעברי התעלות דרך הרצפה מותקנים מדפי אש ממונעים.
 

חוזר, אחרי המפוחים, מותקנים מדפים ממונעים, המיועדים לקבוע את החלוקה בין ה רבתעלות האווי
 האויר החוזר אל היט"א לבין האויר הנפלט החוצה.

 
מפוחי היט"אות הקיימות מופעלים באמצעות משני תדר, המיועדים להתמודד עם שינוי מפל הלחץ של 

 המסננים.
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לתמוך, יכלול יט"א חדשה במקום כל אחת  המערך העתידי, בו צריכה מערכת החשמל והפיקוד

 מהיט"אות הקיימות, מפוחי אויר חוזר דומים לקיימים ואת מפוח שחרור העשן.
 

 היט"אות העתידיות יכללו את הרכיבים הבאים:
 
 דרגות סינון אויר. 4 -
 סוללת קירור. -
 סוללת חימום. -
 .ECמפוח בעל מנוע  -
 לקטילת מיקרואורגניזמים.  UVCנורות  -
 ום חשמליים לחימום חוזר, לצורך בקרת לחות.גופי חימ -
 מדפים ממונעים לאויר חוזר ואויר צח. -

 
 

 עבודות חשמל  .16
  

 כללי    א.
 

הקבלן יבצע את כל עבודות החשמל בפרויקט, ללא יוצא מן הכלל, על בסיס הזנת החשמל הקיימת 
 בחדר המכונות.

 
כת החשמל צריכה לקבל בנוסף גם תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שכל ציוד החשמל ומער

 .של המזמיןאישור יועץ החשמל 
 
 

 קבלן:העבודות שתתבצענה ע"י  .ב
 

 הזנת לוחות החשמל השונים ממקור ההזנה הקיים בחדר המכונות. .1

 

החשמל, לציוד המופעל  ותקוד אל כל האביזרים מלוחיכל החיווט, המובילים והמוליכים לכוח ולפ .2
 ם.מהם ולשאר האביזרים השוני

 
 .  ביצוע התאמות זמניות הנדרשות בלוח החשמל הקיים לצורך הפיצול ללוחות נפרדים.3

 
 התקנת מנתקי בטחון לכל ציוד הנדרש לכך. . 4

 
 העברת ביקורת של בודק מוסמך. .5

 
כל מערכות החשמל תבוצענה ע"י חשמלאי מורשה בהתאם לחוק בפיקוח קבלן מיזוג האויר 

 של המפרט הכללי ולחוקי חברת החשמל. 08ובהתאם לפרק בהתאם לפרק החשמל במפרט 
 
 

 הבאים: אישור מערכת החשמל יבצע הקבלן את השלבים צורךל  .17
 

תחלת הגשת החומר לאישור יכין הקבלן רשימה ראשונית של הזנות חשמל הנדרשות בחדר העם  .א
 היט"אות. הרשימה תעודכן בהמשך עם התקדמות העבודה.

 
 ת החשמל יוכן מסמך המפרט את עקרונות הפעולה )תפ"מ(.כניותו תהגשי לפנ ב.

 
 החשמל עם סכמות דיאגרמטיות חד קוויות המתארות את עקרון הפעולה.ת יונתוכ ג. 
 

 עקרוני וכפוף לפרוגרמת הפעולה הנדרשת. היר תוכניות החשמל יהואיש ד.
 

 ים.להחו חומר יוגש לאישור היועץ ,יועץ החשמל וביתהכל  ה.
 
 ניות.וכרשאי להתחיל את עבודתו רק לאחר שקבל אישור סופי של כל התן להקב ו.
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 לציה חשמליתטינסא .18

 
ל ועד למנועים, למכשירים למיניהם משחן יספק וירכיב את כל המערכת קווי הזנה והפיקוד מלוחות להקב 

עביר את צוע ויבמק ליםבמקוהוליתר חלקי הציוד החשמלי, בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו ולתקנים 
ישור לקבלת המתקן ללא הסתייגות ע"י א ת ביקורת חברת החשמל או בודק מוסמך. תעודתאהמתקן 

 בודק חברת החשמל או בודק מוסמך תימסר למזמין.
 

טלציה החשמלית תבוצע כמתואר להלן, בין חלקי המתקן השונים לרבות מנועים, פיקוד, לוחות סאינה
יטיה בהתאם לתקנים ישראליים עדכניים ובהתאם למקרה שלמת על כל פריה מוותה -' חשמל וכו

 סידור של שאר מערכות החשמל בבניין. ול
 

ני. כל היציאות מהרצפה לאביזרים יוגנו על קת אביזרים הסופיים יחוברו ע"י אנטיגרון וצינור גמישהכל 
ו יצופו אמחליד  יו מחומר בלתים יהשלה גיםרידי צינור מים מגולבן, כל חיזוקי הצינורות הכלבים והב

 בציפוי המונע חלודה.
 

 ים )חוטי החשמל( יהיו בצבעים שונים ובצעם יסומן בתכניות החיווט החשמלי.בליכים בכלהמו
 

 כבלים לאביזרים יהיו מסוג גמיש תקני.הכל .  XLPE-FRווי החשמל )כבלי הכוח( יהיו מסוג קכל 
ש שכל גמוד .C 0 800 -ל תדקו 90E/180-NHXHXFE 180 ן אשחסי כבל י יניקת עשן יותקןחמפול 

 .90Eום יהיו חרהכבלים למערכות 
 
 ממ"ר. 1.5-וליכים לקווי פיקוד, לא יהיה קטן ממתך ח
 

 ממ"ר. 2.5-טן מק המוליכים לכוח, לא יהי חתך
 

 חשמל תוחול .19
 

י עלת יד של כל מתקנפהון יספק וירכיב לוחות חשמל ולהפעלה אוטומטית מלאה והפעלת מלאה להקב
 מיזוג האוויר והיחידות השונות כמפורט בתיאוריהן.

במפרט הבין  08יועץ החשמל ולפרק ודרישת היועץ המזמין  לפי היהיות יכל לוח וביקורת התכנ תבני
סיסטם ועם  61439הלוחות יהיה בעל אישור ופיקוח מכון התקנים והסכמה לייצור לפי ת"י  רןמשרדי, יצ

 ן צריך להיות ספק מאושר ע"י ביה"ח.רהיצ ן יספק תו תקן של מת"י.היצר .ISO-9000הסמכה ע"פ תקן 
 

ת, חיבורי פנים לתפעול מדורג ואת כל יקורת בונורמוח יכלול את המתנעים, המפסקים, אביזרי עזר, לכל 
 התאם לנדרש במפרט.ב הכל -הבקרים ואביזרי הבקרה 

 
עם השהייה בין מנוע למנוע לפי  - מודרגת הלעור החשמלי של חלקי המערכת השונים יבטיח הפבהחי

 תפ"מ שיוגש לאישור.
 

 אוטומטי.ות מחדש באופן הדרגתי מערכל העתופ הפסקת חשמל חיצונית וחידושה, רלאח
 

במפרט המיוחד, במפרט הבין משרדי וכמינימום, את המפורט  יםוח יכלול את המתקנים המפורטלכל 
 להלן:
 

 כללי א.  
 

 ת כבלים ללוחות תהיה תמיד מלמטה. סכניהלוח יהיה אטום מלמעלה ו .1
 י כניסה ראשיים ללוח יהיו מסוג לא פריק כולל כיסוי.מהדק .2
תקלה  מגעחיווט לבקרה ובנוסף עם  N.C+N.Oק הראשי בלוח יש להוסיף מגעי עזר למפס .3

 מחווט למהדקים לקבלת חיווי על מצב טריפ.
ר גבוהה מהזרם המקסימלי המתוכנן ותרגה אחת יובד AC-3נים ובוררים בלוחות יאופיינו לפי מגע .4

 )דרגת הגנה(.
 ויכללו זוג מגעי עזר. PKZMנים בלוחות ומנתקי מנועים יהיו מטיפוס עמג .5
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 ת הלוח.בחזימגען בלוח תהיה נורת סימון לחיווי פעולה לכל  .6
 לד". -ת סימון בלוחות יהיו מסוג "מולטינורו .7
 .PKZMת מפוחים ונורות סימון בלוחות יהיו הגנו .8
 בקרה יהיו מותקנים בתוך הלוח למניעת נגישות. ריבור .9

 .TYPE Aי פחת בכל הלוחות יהיו מסוג מפסק .11
 .ממסרי פיקוד יהיו מסוג נשלף כולל "לד" לחיווי מצב הממסר .11
 ט בנפרד מריכוז וויחידה תקבל חי כל –י הפיקוד בלוחות יחווטו בצורה פרטנית רכיב .12
בלוח )לדוגמא: אין לשרשר מספר ממסרים  החיווט המתאים למניעת הפרעות בעת החלפת רכיב .13

 דרך מוליך אפס בודד(.
תאים קס מבים המותקנים בדלתות בלוח ימוגנו  בחלק הפנימי של הלוח ע"י לוח  פרספרכי .14

 למניעת מגע )מעבר לדרגת המיגון של הרכיב עצמו(.
 ח.ולבבודה יש לספק חומר טכני מפורט על כל מרכיב הער בגמ .15
את תוכניות הלוחות במספור שיקבע ויינתן לאחר סימון המספור  ר העבודה יש לעדכןבגמ .16

 .AS MADEבתכנית חד קווי  
 ט בחזית בציון לוח ומעגל מזין וחתך הכבל המזין.לישו לוחכל  .17
יסת ויציאת בכנ  L1,L2,L3יסומנו בשילוט מתאים כולל סימון  וחהגידים והכבלים בלכל  .18

 מפסקים.

רפר, עם אפשרות נעילה )מפתח אחיד לכל הלוח( ובנוסף הכנה ות הגישה יהיו עם סגר מהיר, פדלת .19
 למנעול תליה.

 מסנן.עם  י האוורור ללוח יהיופתח .21

 קים ראשיים יהיו עם אפשרות נעילה ותיוג.מפס .21

 יכלול הכנות לגילוי אש ומערכת כיבוי בגז )הן בפיקוד והן במבנה הלוח(.הלוח  .22

 שילוט בחזית )תוכניות הלוח מאחורי הפנל(., עם A4לוח יכלול תא לתוכניות הלוח בגודל כל  .23

 .KBSלאטום חדירות ללוח בחומר מעכב בעירה יש  .24

  מבנה הלוח יהיה מתוצרת ריטל או ש"ע מאושר. .25
 

 כל אחד מהלוחות יכלול.    ב
 

 ק" יסופק עם כרטיס תקשורת אט. ה"ס130מודד מסוג "סאטק" דגם -ראשי יותקן רב בשדה
 דקי קצר לשנאי ומה PKZMסאטק" יחובר עם הגנה מתאימה לבקרה ופרוטוקול תקשורת. ה"

 זרם, יציאות יחברו למהדקים לצורך חיבור לבקרה. 
 
 פאזות ראשיות. 3 -מדי מתח ל 3

 ציון פעולה תקינה של כל מנוע במערכת, נורה לכל מנוע ולכל מהירות.ות לת ירוקנורו
 תנה.מהבת צהובות לציון ציוד נורו

 
 פרעות במערכת. כגון: עומס יותר בפעולת כל מנוע בכל מהירות. נורה ת אדומות לציון הנורו

 ורות ידלקו כל עוד לא תוקנה התקלה. ננפרדת לכל אחת מההפרעות במערכת. ה
 נתק סגור.המה אשר בו מורכב מנתק זרם ליד מנוע, תפעל המנורה הירוקה רק כאשר מקרבכל 
 סימון לציון מתח פיקוד בלוח. נורת

 
 שנאי אינטגרלי.עם   MULTILEDוולט. הנורות תהיינה מסוג  220היו מוזנות ממתח נורות יהכל 

 לה. המפסק יצויידנעי יצוייד במפסק זרם ראשי, עם ידית על הדלת, עם מצמד וסידור הלוח
 פסק מה ה במקרה של טריפ.קלוטים למהדקים, כולל מגע תמחו N.C+N.Oבמגע עזר 

 צב אש. יצוייד בסליל הפסקה לצורך ניתוק במ
 

 ראוטו" לכל מנוע ומפסק בורר "מקרוב מרחוק". כל מפסקי העז-מופסק-בורר "יד מפסק
 עזר לחיווי כל מצב, מחוברים למהדקים.געי והפיקוד יהיו מתוצרת מאושרת, מטיפוס מסתובב, כולל מ

 כ"ס ומעלה. מכשירי המדידה  3ל מנוע שהספקו כל רים נפרדיםמטרי המדידה יכללו אמפרמכשי
 .5%מ"מ עם רמת דיוק של  96יו עם לוח קריאה מרובע, במידות מינימום של יה
 

 סט אוטומטי ועם ריעם  15%משולב נגד חוסר פאזה, היפוך פאזה ושינוי במתח של  ממסר
 נורת בקרה על פני הלוח + מגע עזר מחובר לבקרה + פיקוד.
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 סר.י פיקוד כולל לד, יהיו עם חיווי וסימון כפול בבסיס ובממממסר
 

 י מאמ"ת + פחת.ע"גנים ומ אמפר. 15פאזי ובית תקע תלת פאזי, כ"א -תקע חדבית 
 וסויץ מאחורי כל דלת להפעלת תאורה בתוך הלוח.מיקר

 ד יסודר בשדות, שדה לכל יחידה.והצי
 מפסקים יכללו מגעים יבשים לאינדיקציה בבקרה על מצב המפסקים.הכל 
 .VDE-0641ק"א לפי תקן  25זרם קצר של וח יהיו מיועדים לל בלביזרי החשמאכל 

 
 וולט מבודד מהארקה. 230/24או  230/230הפיקוד יוזמו מטרנספורמטור י עגלכל מ
 ומטיים. המבטחים יהיו מאיכות משובחת מסוג הנפוץ אוט חצי היויחים למנועים טהמב

 ק"א  25ועץ החשמל אשר עומדים בזרמי קצר של י ץ ומאושר ע"יראב
 ולט.ו 400-לפחות ב

 
 ון ימיל - AC-3ים הנומינאליים של העומסים, לפי נמגענים יהיו בדרגה אחת מעל הנתוהכל 

 פעולות.
 
ערכת מל מכל הצדדים. מורכבים מתאים במספר בדרוש ומחובריםגור ח ספון רת ייבנו כאולוחה 

 הארקה. 
 

 ם ע"י דלתות וחות יהיו מטיפוס של גישה מלפנים. עם פנלים. מוצבים על מבודדים, סגוריהל
 כולל אטימה מסביב לדלתות., ויהיו עמידים בפני חדירת לחות ואבק

 
 וקה מחלודה ומשמן בתהליך כימי ת. מנחולפמ מ" 2.0ת ייבנו מפח "דקופירט" בעובי של וחלוה

 י בתנור.לווצבוע שתי שכבות של צבע אפוקסי ק
 
 קצר, העלולים להיווצר  ת כל על אביזריהם יבנו לעמידה מכנית ותרמית בפני זרמיולוחה

 ק"א(. 25בהם. )מינימום 
 

י נאלתם ות למנועים ולאביזרי פיקוד ירוכזו בפסי מהדקים בחלקם התחתון של הלוחות, בהתאאיצי 
בורג, עם אפשרות י דה. המהדקים יהיו מטיפוס שבו הגיד המוליך מתהדק ע"י פחית ולא ע"העבו

 חוברנה ישירות לאביזרים המתאימים. אמפר ת 60סימון על גבי המהדק. יציאות מעל 
 
אלקטרוליטית, המבודדים וכל חיווט הפנים המסופק יהיו עם בידוד  תצבירה יעשו מנחושהסי פ 

ימית תהא פנים. ההרכבה הנושל הלוגן. מעגלי פיקוד שונים ייעשו מחוטים בצבעים נטו סטילתרמופ
 ה של תוספת ציוד.על פרופילים סטנדרטיים עם אפשרות של הזזה ושינוי, במקר

 
רים והמכשירים המורכבים על הלוחות וכן המעגלים החשמליים השונים יסומנו באמצעות זאביה 

קע. רה ך גוף השלט באופן שגוון האותיות יהיה שונה מגווןבתו רוטחוב תשלטים בגודל מתאים כשהכי
קבעו בצורה יצירה מנו כל מהדק וכל קצה של כל מוליך. כל השלטים יהיו ברורים וייסוכמו כן י

 "י שרוול מושחל ועליו מספר מזהה.עוחזקה. שני הקצוות של כל מוליך יסומנו 
 

ו מהתוצרת המשובחת ביותר, ויאושרו ע"י יהי וח,לי הרעים, הממסרים, המגענים ושאר אביזנהמת 
  יהיו מתוצרת זהה לקיים בבית החולים.ד החשמל. הציו ץעוהמזמין וי

 
 קבלןה ת לבמתשול 
ן יוודא כי מידות הלוח תתאמנה למעברי הגישה ופתחי ההכנסה המתוכננים ו/או הקיימים. לבהק 

לוחות החשמל ייבדקו ע"י היועץ והמפקח כשהם גמורים לחלוטין במפעל הקבלן. לא יעביר הקבלן את 
ל הרכבתם בטרם קיבל אישור על כך מאת היועץ והמפקח. מקום לוח החשמ מקוםל למהחש לוחות

 פי שמשורטט, לא ישונה ללא קבלת אישור מאת היועץ והמפקח.וגודלו כ
 

 ם ומפסקיםיתנעמ  .20
 

מתנעים ללא יוצא מהכלל יהיה מהתוצרת המשובחת ביותר. המתנעים יכללו כל אחד את כל הכל 
הציוד  לקים ומגעי העזר, הדרושים כדי שהמכשיר יהיה מושלם עבור המנוע או חביזרהא, קיםלהח

 אותו הוא משמש.
מתנעים ללא יוצא מהכלל יהיו מטיפוס מגנטי ויכללו, כל אחד, סידור בטחון ליתרת זרם של שלוש הכל 

לחיבורים פיק מס קמפסבהפאזות, סידורי הגנה בפני זרם קצר, מפני מפל מתח, חוסר פאזה ומגעי עזר 
 מ"ת וכד'.מאב מפסיק זרם כרוהפנימיים הנדרשים גם כאשר לפני המתנע מ
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גים כנ"ל יצויידו, כל אחד, בסידור המבטיח את הפסקת הזרם במקרה שהמתנע לא עים המדורנהמת
ידורי הביטחון וההגנה כמפורט לעיל. כל הסידורים סיעבור מדרגה אחת לשנייה. הסידור הזה נוסף ל

 לתי נפרד ממנו.לק בו חיויה הנ"ל יותקנו בגוף המתנע
 

 חץ במסננים, יצוידו במשנה תדר.היט"אות הנדרשות לבקרת ספיקה, להתגברות על מפלי הל
 
 וש יצרן מסוים ללא תוספת מחיר. דרהחשמל והיועץ יאשרו את יצרן הציוד זכותם ל ץיוע

 
 מהירות שנהמ  .21

 
 נה המהירות יהיה אלקטרוני מסוג משנה תדר.שא. מ

ד הירות יותקן בתא נפרד בלוח החשמל, עם אוורור מאולץ וצלעות קירור, ויהיה מיועמהנה מש. ב
 המהירות יהיה בעל צג דיגיטלי ולחצני הפעלה. המשנ .C °45לטמפ' סביבה של עד 

 ל משנה מהירות יותקן עוקף ידני בלוח.כג. ל
 מדגם זהה לקיים בבית החולים. DANFOSSאו  ABBירות יהיה מתוצרת  המה נהשמ ד.

  
 

 לוחות חשמל, פיקוד והפעלה  .22
 

 מפוקד מהם תהיה כדלקמן:חלוקת הלוחות והציוד העיקרי המוזן וה
 

 (.7, 4, 3)ח"נ  21, 17,18-, מפוחים מפ17, 13, 12, 11-יט"אות מא :1-לוח לח -

 (.6, 5)ח"נ  20, 19-, מפוחים מפ16, 15, 14-: יט"אות מא2-לוח לח -

 26, 25, 24, 23, 22-, מפוחים מפ22, 21, 20, 19, 18-: יט"אות מא3-לוח לח -
 אחיות  2, 1)ח"נ 

 ומסדרון(.

 .100-: מפוח שחרור העשן מפ4-לחלוח  -
   
 

 הפעלה, בקרה וויסות תערכמ     .23
 

   לליכ    א.
 

 מושלמות עבור מערכות מיזוג האוויר והאוורור. סות ווי קרהביספק וירכיב מערכות הפעלה,  ןקבלה
 המערכת תתחבר למערכת בקרת המבנה הקיימת בבית החולים.

 .DDCולוגית כת ממוחשבת בטכנערהבקרה תהיה מ כתערמ
וד הבקרה והפיקוד יהיה מסוגל להתחבר למערכות בקרה ממוחשבות קיימות. תוכניות יצל כ

וד י צירניצי ע"מערכות ההפעלה והבקרה יהיו בהתאם לדרישות יצרני הציוד המופעל, ויאושרו 
והוויסות, ימסור הקבלן ה י ביצוע או הזמנה של מערכות ההפעלה, הבקרנפלהבקרה והוויסות. 

 וכניות עבודה מפורטות של המערכות הנ"ל לאישור היועץ. ת
 

מערכת הבקרה תתוכנן ותותקן בהתאם לתיאור מערכת הפיקוד של היט"אות העתידיות, ובאופן 
 זמני יחוברו אליה היט"אות הקיימות. 

 
 פקוד.ה ריזיבא ינבין לוחות הפקוד לאביזרי הפקוד יהיה בהתאם לדרישות יצרט ווהח

 יהיו מובדלים מיתר מעגלי ההפעלה ויוזנו ע"י טרנספורמטור נפרד. י הפיקודלמעג
 הפעלות מרחוק יהיו במתח נמוך.הכל 
 

 מערכת הבקרה בבקרת מבנה קיימת בילוש ב.
 

 I/Oהקבלן ישלב בלוחות החשמל החדשים בקרים בעלי תכונות ומספר נקודות  .1
חיוויים,  – המתאימים לאיפיון הפעולה של היט"אות העתידיות וכל אביזריהן

 הפעלות וכד'. 
הקבלן יחבר את הבקרים אל נקודות תקשורת, בקרבת כל אחד מהלוחות, שיוכנו  .2

 ע"י המזמין.
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הקבלן יבצע התאמות במרכז הבקרה, לקליטת כל הציוד העתידי, לרבות  .3
בלתי  I/O -האביזרים הנוספים. בגמר שלב זה של העבודה יהיו חלק מנקודות ה

 ו מוכנות לחיבור אביזרי הקצה בעתיד.מחוברות, אולם הן יהי

–הקבלן יבצע את העבודות הקשורות בבקרת המבנה באמצעות חב' ארדן קונטרול  .4
טק בע"מ, שתופעל כקבלן משנה, תחת אחריותו ופיקוחו של הקבלן. מחירי 
העבודות המוצעים ע"י הקבלן יכללו את כל העלויות הכרוכות בהפעלת קבלן 

ד, התקנתו, עבודות תיכנות, הפעלה, הרצה וכו'. כך המשנה, לרבות אספקת הציו
 גם לגבי עבודות במערכת הבקרה, שידרשו במהלך תקופת השירות והאחריות.

 
 הבקרה הממוחשבת תערכמ ג.

 
 תיאור פעולת המערכת )תפ"מ( יוכן ע"י הקבלן בהתאם להגדרות במפרט הטכני המיוחד למזוג  . 1

יצרן זהים למערכת הבקרה הקיימת. כל הבקרים צע בסוג הבקרים ומתבו יר. העבודהוא
 ם יהיו מיצרן הציוד.שיוהרג

 לן יספק את המסכים הגרפיים הנדרשים במרכז הבקרה, לרבות:הקב .  2
 ם הציוד ואפשרות כניסה למסכי הציוד מהמסך הראשי.קוית של חדר היט"אות עם מינתכ -
 דות טיפול באויר כ"א בנפרד.ייח -
 בנפרד.חי פליטה כ"א ומפ -
 ציוד. תולאטב -
 חות מלאים"וד -

 
ם, כל השסתומים עם המצב השל SET POINT -מסך יצויינו כל הרגשים עם הקריאות והבכל 

 המפסקים למצב שלהם וכו'. לוהדרישה שלהם, כל המנועים למצב העבודה שלהם, כ
 

 סך יאפשר גישה ישירות לכל המסכים.מכל 
 

 בוררים   .24
 

 בקרה ע"י בורר בלוח:המסכי ומל מתהיה באופן עקרוני מלוח החשכל תת מערכת  תעולפ
 
 ת הבקרהיפעק – יד - 1
 קפסמו – 0
 ך הבקרהדרה ולפע – טואו – 2
 

 המפסק  בלוח החשמל יוצג במסך הבקרה המתאים. מצב
 

 יהיה לבצע אילוץ הפעלה או אילוץ הפסקה מהבקרה, באמצעות מתג לוגי מתג לוגי: ןנית
 

 תכנית הבקרה.ת יפעק –ל עמופ
 קסמופ
 תכנית הבקרה.י לפ – ואוט

 
 לח פקודת הפעלה ולא התקבל חיווי חוזר למצב פעולה.קר שהב רכאש ה תתריערהבק

 ג במסך גרפי של כל מערכת.וצמפסקים יה צבמ
 

 םינועמ        .25
 
ות קלהת –,  "תקלה",  יתרת זרם ותקלה בטמפ' סליל גבוהה "וע יקבל חיוויים של "פעולהנל מכ
 ת.ותראהה תמוצגו  כהתראה מתפרצת והצגה ברשיי
 "ל יוצג במסך גרפי של כל מערכת.הנל כ
 
 
 
 
 

 תוו"חד     .26
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ו בחתך יומי, חודשי, שנתי. להלן רשימה יך, אארת עדך ות יהיו נתונים להפקה מתאריחדו"ה
 עקרונית לדוגמא:

 שינוי לכל ערך אנלוגי נמדד. מתמג ו"חד -
את כל הפרמטרים הנמדדים  ת הכוללמגמת שינוי משולב למערכ חדו" -

 במערכת.
שעות פעולה מצטברות לכל המנועים במערכת כולל הודעות על ח ו"ד -

 טיפולים.
 תקלות שוטף.ח ו"ד -
 תקלות היסטוריה.ח ו"ד -

 
 מפרט טכני  לבקרים .27

 
 וקול תקשורתפרוט    א. 

 
 

 , זהה לקיים בבית החולים.MODBUSכת תפעל בפרוטוקול תקשורת המער
 יאושר ציוד בעל פרוטוקול אחר, הדורש המרה.לא 

 
   תוכנתמ בקר ב.

 
תחברו י ויואל -CPUות החשמל בתאים נפרדים יותקנו בקרים מתוכנתים, שיכללו את הבלוח

 .-I/Oכרטיסי ה
 

 ם ישיר(. זרפציה להזנה ממקור )כאו  24VDCאו  230VAC ((47...63HZה לבקר תהיה ההזנ
 

 ת יחסית.לחו 95%,  עד C45עד  הסביבה לעבודה תקינה: יתנא
 

יום ויהיה בעל יכולת לתכנות שלא  20-ות ללפח RAMיכלול סוללה לשמירה על זיכרון  רהבק
ר אין תקשורת למרכז הבקרה עקב כאש באמצעות מרכז הבקרה לביצוע תכניות מוגדרות גם

 מתוכנתת(.ת תקלה או הפסקה רצונית )יחידה עצמאי
 

 MBב, ביצוע לוגיקה באופן עצמאי, וזיכרון של יהיה בעל כושר חישו רהבק
(EPROM/RAM)1. 

 
 רה אוניברסלית שתאפשר שינוי בסוגי הכרטיסים.. בצוI/Oיכיל תושבות לכל סוגי כרטסי  רהבק

 
 .MODBUSבפרוטוקול פתוח  TCP-IPיתקשר עם מרכז הבקרה בתקשורת  רהבק

 
ות הרשת יסופקו ע"י בית של בית החולים. נקוד IPהבקרים והמתאמים יחוברו לרשת 

 החולים.
 

 .שךיכלול תוכנה עצמאית לביצוע הבקרה כמפורט בהמ רהבק
 . I/0יסי כרט - 15%-10%לל הרזרבה תאפשר תוספת של עוד והכרטיסים בכל בקר כ תכמו

 
  I/Oסי כניסה ויציאות כרטי ג. 

 
 -בשטח משו לקשר בין הבקרים לבין אביזרי הקצה שיש -I/Oכת תכלול כרטיסי המער

 ם.נועירגשים ומ
 

שר עם הבקר. וקיס יהיה מטיפוס עצמאי ויכלול מיקרופרוססור המבצע סריקה טהכר
 במקרה של תקלה יישארו נקודות היציאה בערכן ובמצבן האחרון.

 
הכרטיסים הנדרשים יהיו עם כניסות ויציאות המתאימות לאופי אביזרי מערכת מזוג  יסוג

 האויר מהסוגים הבאים:
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 .0-10VDC ,4-20-MAח או זרם משתנה. למת סות אנאלוגיותיכנ.    1
 טמפ' התנגדותיים עצמאים וללא צורך במתמרים. שיסות אנאלוגיות לרגי.    כנ2

        PT-100. 
 סות ממגעים יבשים..    כני3
 סות למתח.י.    כנ4
 סות לפולסים.י.    כנ5
 פקודות עם חיווי חוזר. ס.    כרטי6
 . O-10DVC,4-20MAזרם משתנה. , או ציאה למתח משתנהיס י.    כרט7
 יס יציאה ליציאות יבשות.ט.    כר8
 

הוי מיידי בין הסוגים השונים, כמו כן תהיה הגנה כנגד החלפה יכרטיסים יהיו ניתנים לזכל ה
 מקרית של הכרטיסים בהתאם למיקומם.

 
דרישות המערכת יסות והיציאות על פי אופיין, יתאים לנכהן יוודא שמספר הקבל

 ר רזרבה מספקת להרחבה בעתיד.תישאוש
 
  בקרה מרכז ד.

 
הקבלן יתחבר אל מרכז הבקרה הקיים, לרבות ביצוע החיווט הדרוש, התקנת נקודות 

 תקשורת וביצוע התיכנות הדרוש, לשילוב הציוד החדש.
 
 הקבלן ייצור במרכז הבקרה מסכים גרפיים מלאים, וכמינימום: ה.

 
 חדר היט"אות עם מיקומי ציוד.  לש כנית.    תו1
 ידות הטיפול באויר כ"א בנפרד.ח.    י2
 ות פליטה כ"א בנפרד.כ.    מער3
 .טבלאות לציוד מסכי  .4
 י חירום.מסכ .5
 נושאים. פיסכי גישה לכל הנ"ל למ .   6
 מסך יצויינו: כל הרגשים עם הקריאות שלהם, כל המנועים למצב     לבכ  .  7

 שלהם. כל אביזרי הבקרה והפיקוד למצבם. ודהבהע        
 מצב תקלה יצבע באדום ומצב עבודה בירוק ומצב המתנה בצהוב.ל כ        

 
 מסך יותקנו כפתורי הגישה הבאים: בכל.1

 
 שה למסך המוצא.א.    גי
 שה לתפריט הראשי.יב.    ג
 שה למסך אחד אחורה.יג.     ג
 ות.ותקלשה למסך אירועים יד.    ג

 שה למסך יחידות מיזוג אויר.יג  ה.  
 וחות.ד שה למסך תפריטיו.     ג
 שה למסך תפריט מסכים גרפיים.יז.     ד
 שה למסך ציוד כולל.יח.    ג

 שה למסך כניסות ויציאות בקרים. ט.    גי
 
 ה מקדימה למערכת לקבלת הערות ראשוניות. גוצלן יבצע ת. הקב2

 
 ה ברמת הבקר המתוכנת תוכנ ו.
 

 הרשימה המצ"ב, בהתאם לדרישות המפרט.מ תיאפשר ביצוע תכניו הבקר
 
 מפעיל.שה לט בעברית לשימוש מוריתפר . 1
 , חופשות, ימי חג ושבת וכיו"ב.יתות להפעלה מתוזמנת אופטימלית יומית, שבועית חודשיתכנ . 2
 ות דיווח למצב, התראות וחריגים.יתכנ .3
 ם שעות עבודה.וסיכ .4
 אחר הפסקת חשמל.ת הפעלה ליתכנ .5
 .PID, PI, P)לי בקרה משולבים עם שליטת מעג 32אוטומטית ) הבקר . 6
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 .SELF TUNING REGULATIONאוטומטית עם ויסות פרמטרים עצמי   הבקר . 7
 

 
 לת מחיריםתכו  ז.

 
 הבקרים יבחרו בהתאמה לדרישות הבקרה של היט"אות החדשות )שיותקנו בעתיד(. .1

 20%מעבר למספר הנקודות המוגדרות להתקנה עוד רזרבה של ים והכרטיסים יכללו רהבק .2

 ם.וספיי צורך להוסיף כרטיסים נמבל 10% -ף. ונוס (CPUמבלי  צורך להוסיף בקר )
הנדרשים, חיווט ם יהיה עבור מערכת מושלמת שתכלול את הבקר וכל הכרטיסי מחיר הבקר .3

 חשמלי, ותוכנה פונקציונלית, תוכנות, הפעלה וויסות.

 .ACADים של חדר היט"אות לפי שרטוטי פיהתוכנה כוללת יצירת מסכים גר לתעהפ .4

 לן יגיש ספר הפעלה בעברית, הכולל את המסמכים עם הסבר מפורט להפעלה.בהק .5
 

 
 אביזרי פיקוד ובקרה חיצוניים

 
הקבלן יתקין, על גבי הצנרת ומערכת התעלות הקיימים, את הרגשים והאביזרים הנדרשים ע"פ 

ויים שלהלן, על מנת שניתן יהיה לקבל אינדיקציות בבקרת המבנה, לגבי פעולת טבלאות החיו
 היט"אות הקיימות.

 
 מפרט האביזרים יהיה כדלקמן:

 
 מים בצנרתל מפ'טגש ר.  1

 EGT-354  'של חבSAUTER  או רגשPT-1000 .אחר שווה ערך 
 ד להתקנה בצינור מים קרים או מים חמים.עמיו 

 להתקנה בצנרת.יכלול תרמיל מתאים  שהרג 
 המדידה לכל הרגשים םתחו: 
 0°C 50° ועדC קרים. םלמי 

 0°C 10 ועדO°C חמים םלמי. 

 נירוסטה  כיסAT-225 . 

 גשרת האיצי  : PT-1000 
 0.1°  :   נדרש קדיוC. 

 
 מפ' תעלהטגש ר.  2

 EGT-347  'של חבSAUTER  או רגשPT-1000 .אחר שווה ערך 
 א.ד להתקנה בתעלת מ.עמיו 
 ור לציוד הבקרה המסופק.באם לחיותמ 

 0-70° :  מדידה םתחוC. 
 0.2°  :        ק       דיוC. 

 גשרת האיצי   : PT-1000 
 

 מפ' )חוץ(טגש ר. 3
 EGT-301  'של חבSAUTER  או רגשPT-1000 .אחר שווה ערך 

 יצויד בשרוול נירוסטה, אטימה ש רגהIP-55. 
 0° :  מדידה  םתחוC 50° ועדC. 

 1% :   נדרש קדיו. 
 4-20 :   רגשאת הייצmA 
 י הנחיות המפקח.פ"ן בתוך תיבה מתאימה במקום שיקבע עקיות 

 
 חות )חוץ(לגש ר. 4

 EGH-110  'של חבSAUTER .או רגש אחר שווה ערך 
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 ות יחסית.חל 95%ד ע :  מדידה םתחו 

 5 % :   שנדרק דיו 

 4-20 :   גשרת האיציmA 
 

 טסטסופר. 5
 שני מגעים יבשים מחליפים. וללכ 

 0-10יתן לכיול בתחום  נ לחץAT. 
 כיול תחום ההיסטרזיס.ל תופשרא 
 ת דנפוס או שווה ערך.רתוצ 
 
 

 מהירות אלקטרוני שנהמ .28
 
 ל משנה מהירות אלקטרוני יותקן בלוח החשמל עוקף ידני.כ. ל1

 
 הבקרה תכלול את האלמנטים הבאים:ערכת . מ2

 י הפעלה, הפסקה, בורר.במצ -    
 מתג. במצ -    
 לה.עהפ -    
 .AI, A0משנה מהירות  בהפעלה ומצ -    
 ה כללית.לתק -    
 וך סיבוב.פהי -    

 
 פיקוד היט"אות לחדרי הניתוח .29

 
 ממערכת הבקרה ומלוח החשמל . המערכת תופעל . 1
מערכת לפיצוי בחדר, מערכת הבקרה תכלול באופן עקרוני: מערכת לשמירת טמפרטורה ולחות  . 2

 .והתראה על סתימת מסננים  לחץ בחדרהומערכת לשמירת  על סתימת מסננים
יחסית  ולחות  טמפרטורה יטמפרטורה ולחות )ייבוש( תכלול באופן עקרוני: רגש תמערכת בקר . 3

ושסתום מים חמים לחימום ועל . המערכת תפקד על שסתום מים קרים בתעלת האויר החוזר
 גופי חימום חשמליים לבקרת הלחות.

גוף יבוש תכנס מערכת הקרור לפעולה ומערכת שמירת הטמפרטורה תפעיל את בדרישה לי . 4
 לתיקון הטמפ'. החימום החשמלי בצורה רציפה

 תינתן לכיוון. . הסטיהוהלחותבבקר יהיה מצב "לילה" בו יוסטו נקודות כיוון של הטמפרטורה  . 6
מהירות שישמור מהירות מערכת הבקרה לפיצוי על סתימת מסננים תכלול באופן עקרוני: רגש   .7

מהירות אלקטרוני )תדר( שישנה את מהירות  משנהאספקה . הווסת יפקד על הקבועה בתעלת 
אויר( תוגבר  ה)כמות  המהירותבירידת ו בתעלה,המפוח. הרגש ישמור על ספיקה קבועה 

 .הסיבוב מהירות
 מפל הלחץ על כל אחת מדרגות הסינון יוצג בבקרה.  . 8
 , ופעולתה תוצג במערכת הבקרה.UVCמהיט"אות תותקן בעתיד מערכת נורות .      בכל אחת 9

 מערכת ההתראות תכלול:   .10
 לחץ בחדרים ע"י רגש הפרש לחצים בין החדר לחוץ כפונקציה של זמן.-התראה על נפילת על -          
 התראה לסתימת מסננים ע"י רגש הפרש לחצים ע"ג המסנן. -          

 במתח נמוך.רכות יהיו כל המע . 11
   משנהשיפקד על  לחוץ,לחץ בחדר תכלול באופן עקרוני: רגש לחץ בין החדר העל  תמערכת בקר .12

תינתן התראה   מהירות אלקטרוני )תדר( שישנה את מהירות מפוח הפליטה בהתאם לדרישות.
, פקודת לנפילת לחץ. בקרת הלחץ תעשה בדלת סגורה. במידה ולא תהיה אינדיקציה לדלת סגורה

 דקות )ניתן לשינוי(. 5הביצוע תעשה לאחר מדידה נוספת בפרק זמן של 
 

 אש מדפי    .30
 

 רגיל מדפי האש הקיימים בתעלות יפתחו עם הפעלת הציוד אליו הם שייכים.  בבמצ .1
 גילוי עשן מדפי האש יסגרו ע"י קפיץ בניתוק זרם. בבמצ .2
 האויר ע"י כבל חסין אש.למדפי האש יעשה ע"י קבלן מזוג  טהחיוו .3
 

 י פליטהמפוח     .31



[31] 
 

 

 
 ח הראשי. לומפוח יופעל ממערכת הבקרה ומה כל  .1
 וחים יופעלו לפי לוח זמנים.פהמ  .  2
 מפוח יותקן מד לחץ דיפרנציאלי במתח נמוך שיתן התראה לחוסר זרימה. ללכ    .3
 ם: יאבהמרכזית תכלול את האלמנטים הקרה כת הברמע  .  4

 צב בורר ומצב הפעלה לכל מפוח.מ דיקציה למצב פעולה, תקלה,נאי -
 ה והפסקה לכל מפוח.להפע -
 דיקציה לזרימת אויר + התראה.נאי -

 
 
 
 

 סילוק העשן מפוח .32
 

" OFFשריפה לפי סיגנל יכנס המפוח לעבודה כשהוא עוקף את כל הפיקודים ואת מצב " ןבזמ .1
 סק.במפ

יה למצב מנתקים, לקבלת סיגנל אש וכל שאר הסיגנלים תהיה אינדיקצ הכת הבקררבמע .2
 כמתואר בסעיף מפוחי הפליטה.

 וח החשמל.ה בלמפוח יותקן מאמ"ת עם נעיל לכל .3
 ט יהיה בכבל חסין אש.חיווה .4

 
 בקרת ספיקת האויר הצח בחדרי הניתוח    .33

 
ת של המדפים קביעת ספיקת האויר הצח בכל אחת מהיט"אות תתבצע באמצעות הפעלה משולב

 הממונעים בתעלות של מפוח האויר החוזר, ומדפי האויר הצח ביט"א.
 

 שינוי יחס הספיקות יתבצע ממסכי הבקרה, בצורה רציפה. 
 

 נקודות בקרה לפי ציוד .34
 

 להלן פרוט נקודות הבקרה לפי סוגי הציוד השונים. טבלאות אלו יש לקרוא יחד עם תיאור פעולת 
 המערכת במפרט.

 
 (%95א טיפוסית )מהירות מפוח משתנה ומסנן יט" 
  

 AO AI DO DI תאור הנקודה

   1 1 : מצב משנה מהירות, בקרת משנה מהירות.VSDמנוע 
 3 1   פעולה, תקלה, בורר הפעלה

 1    עוקף ידני

   1 1 שסתום מים קרים: הפעלה, מצב
   1 1 שסתום מים חמים: הפעלה, מצב

   1  טמפ' חדר –טמפ' אויר 
   1  טמפ' עירבוב אויר חוזר וצח                     
   1  טמפ' אחרי סוללת קרור                     
   1  טמפ' אספקה                      

   1  95%מפל לחץ מסנן 
   1   טרמוסטט בטחון

   2  טמפ' מים קרים: אספקה חזרה
   2  טמפ' מים חמים: אספקה, חזרה

  1   ב זרימת אויר )מד לחץ דפרנציאלי(מצ
    1  רגש מהירות אויר

   1 1 מדפי אויר צח וחוזר: הפעלה, מצב

 1 1   )הפעלה/מצב(  UVCמערכת נורות 

 5 4 14 4 סה"כ ללא רזרבה
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 2 2 5 2 סה"כ רזרבה
 7 6 19 6 סה"כ כולל רזרבה

 יט"א לחדר ניתוח 
 

 AO AI DO  DI תאור הנקודה

   1 1 : מצב משנה מהירות, בקרת משנה מהירות.VSDמנוע 
 3 1   פעולה, תקלה, בורר הפעלה

 1    עוקף ידני

   1 1 שסתום מים קרים: הפעלה, מצב
   1 1 שסתום מים חמים: הפעלה, מצב

   1  טמפ' בחדר/בתעלת אויר חוזר –טמפ' אויר 
   1  טמפ' עירבוב אויר חוזר וצח                     
   1  טמפ' אחרי סוללת קרור                     
   1  טמפ' אספקה                      

   1  לחות יחסית בחדר/בתעלת אויר חוזר
   4  מפל לחץ מסננים )בכל דרגה(

   1   טרמוסטט בטחון
   2  טמפ' מים קרים: אספקה חזרה

   2  טמפ' מים חמים: אספקה, חזרה
  1   ויר )מד לחץ דפרנציאלי(מצב זרימת א

    1  רגש מהירות אויר
   1 1 מדפי אויר צח וחוזר: הפעלה, מצב

 3 1   גוף חימום חשמלי
   1 1 פעולה, תקלה, בורר הפעלה

 1    הפעלה, מצב
   1  מגן טמפ' גבוהה

 1 1   )הפעלה/מצב( UVCמערכת נורות 
 9 5 20 5 סה"כ ללא רזרבה

 3 2 4 2 סה"כ רזרבה
 12 7 24 7 סה"כ כולל רזרבה

  
 מדף אש טיפוסי 

  
 AO AI DO DI תאור הנקודה

   2   סגור –מצב המדף פתוח 
     2  סה"כ ללא רזרבה

 
 מפוח טיפוסי  
  

 AO AI DO DI תאור הנקודה
 3 1     פעולה, תקלה, בורר הפעלה

 1      מצב זרימת אויר

 4 1     סה"כ ללא רזרבה

 6 1   זרבהסה"כ ר
 6 2   סה"כ כולל רזרבה

  
 חדר ניתוח טיפוסי

  
 AO AI DO DI תאור הנקודה

    1  טמפ' חדר

    1   לחות חדר
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   1  על לחץ חדר

   20  סה"כ ללא רזרבה

   4  סה"כ רזרבה
   24  סה"כ כולל רזרבה

 
 

 בדיקה כיוון והפעלה .35
 

עבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות ופעולות הכיוון הקבלן יספק את כל החומרים, המכשירים וה
 המתוארות להלן.

 
 כל הבדיקות והכיוונים יעשו בפיקוח מהנדס מוסמך מצד הקבלן.

 
 הודעה מוקדמת לביצוע הבדיקות תמסר ליועץ והמפקח בכתב.

 
 הקבלן יהא אחראי לכל נזק שיגרם לציוד כתוצאה מנוכחות לכלוך או כל חומר זר אחר.

 
מציין את תוצאות בדיקת האמפרז' של המנועים השונים ותפקידם, ורישום עבור כל מנוע, דו"ח ה .א

 הכולל: הספק מנוע, אמפרז' נומינלי, אמפרז' בעומס,  וכיוון בטחונות ליתרת זרם.
 

דו"ח המציין את תוצאות בדיקת פעולתם של אביזרי הפיקוד, המדידה והביטחון במערכת מיזוג  ב.
 ור היועץ והמפקח.האוויר, ימסר לאיש

 הדו"ח יוגש בצורת טבלת סימון בה יפורטו כל האביזרים ויצוינו ערכי הכיוון.
 

יפעיל הקבלן את כל חלקי המערכת ויבטיח שהפעלתם תהא בהתאם  עם השלמת כל שלב בעבודה
 .יום לפחות 14לנדרש למשך תקופה של 

 
יזוג האוויר בנוכחות היועץ והמפקח לפני קבלת המתקן יפגין הקבלן את פעולתו התקינה של מתקן מ

 ולשביעות רצונם.
 

תקופת השירות והאחריות תחל עם קבלת המתקן ללא הסתייגויות )ללא קשר למועד הפעלתו 
 הראשונה(, ותמשך שנתיים.

 
 שירות בתקופת הבדק  .36
 

חודשים, בה יהיה הקבלן אחראי לפעולתה התקינה של  24עם קבלת המתקן תחל תקופת בדק בת 
 המערכת שהותקנה על ידו.

 
הקבלן יבצע טיפולים יזומים בתדירות שלא תפחת מארבע פעמים בשנה, במרווחי זמן שווים ככל 

 שניתן, ובהם יבדוק את מצב המערכת ותקינותה, ויתקן את כל הדרוש תיקון.
 

לכל  שעות 6בנוסף לכך, יתקן הקבלן כל תקלה שתתגלה. לשם כך, יתיצב הקבלן במקום ההתקנה תוך 
 שעות נוספות. 12היותר ממועד קבלת קריאה על תקלה, וישלים את התיקון תוך 

 
אחריות הקבלן כוללת, בין השאר, החלפה יזומה של כל החלקים המתכלים, כגון רצועות הנעה, שמן, 

 מסנני אויר וכד'.
 

 תיק מתקן .37
 

ל לתפעו לאחומר להסבר מהקבלן ארבעה תיקים המכילים כל אחד  סורמהמתקן יכין וי רתני מסילפ
 .PDFבפורמט  CD. כל החומר יוגש גם על גבי קיוכל חלעל ן תקהמל ואחזקה ש

 
 ל את החומר הבא כשהוא מודפס וכרוך:יכיתיק  לכ
 
 ינים.ינעתוכן . א
 
 יצרן הציוד,  י"ענדרש שקן, כולל הוראות הפעלה ואחזקה, הוראות טיפול מונע כפי תמה יאורת. ב
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 כו'.ו םייתופקטיפולים ת
 
 פון.טלמספרי ו וד עם מק"ט יצרן, כתובת ספקיצ רשימת. ג
 
 .הציודשל  יםגלו. קטד
 
 ניות מעודכנות של המתקן.כת מערכת. ה
 
 מתקן.מאושרות של ה הדובע תניוכת מערכת. ו

 
 עלה וויסות של המתקן.פה דוחות. ז
 
  מפרז'א ע,ונמה פקסה  ן, עם ציון עבור על מנוע אתתקבמ םניוון של המנועים השמיסטבלת . ח

 ע.תנמה טחונות ליתרת זרם ון בוכיומס, ובעז' פרינלי ואממנו
 
 הכיול של אחד מהאביזרים הנ"ל. עם ציון ון של אביזרי הפיקוד והבטיחותימטבלת ס. ט
 

 ים.רביזאמון של אביזרי המדידה עם ציון הקריאה של כל אחד  מהיס י. טבלת
 

 ל ועפתלר בקשה הדרכה מלאו יתנה לנ המאשר כי תב מטעם נציג המזמיןכמ קעתיא. ה
 לו.רה ונהירה בע"פ, ברו הרסמנ רקן, וכל האינפורמציה המופיעה בתיק וזו אשהמת אחזקתו

 
 יקת מתקן החשמל ע"י בודק מוסמך.בדיב. דו"ח 

 
 ודה.בעהמהלך בנוסף שיידרש  שורישור מכון התקנים לבידוד התעלות והצנרת וכל איא יג. העתק

 
 התחייבות המציע

  
המציע מצהיר בזה ומתחייב שקרא את המפרט, כתב הכמויות והתכוניות, ועל בסיסם ועל בסיס שאר 
מסמכי המכרז, מצהיר כי הינו יכול לבצע את העבודה הנדרשת ממנו, וכי יש לו כל הציוד והעובדים 

 המתאימים לביצוע העבודה.
                           _______________                   ____________________ 

 חתימת וחותמת המציע    תאריך                                                   
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 מסמך ג'
  

                                                                                  
 לכבוד 

 ועדת המכרזים
 המרכז הרפואי הלל יפה

 169ת.ד. 
 חדרה

 
 א.ג.נ.,

 09/2020הצהרת המשתתף והצעת מחיר במכרז פומבי 
 לשדרוג מערכת החשמל והפיקוד לחדרי הניתוח

 במרכז הרפואי הלל יפה 
 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ואת הסכם ההתקשרות המצורף 
 לו, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 
ו מצהירים בזה כי הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם וכי אנ .1

לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על 
 טענות כאמור.

ציע הצעות ולמסמכי אנו מצהירים שקיבלנו, במידה ובקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור להזמנה לה .2
 מכרז זה.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז, כי יש לנו את היכולת  .3
המקצועית, היכולת הפיננסית, הכלים המתאימים ועובדים מקצועיים לביצוע העבודה הכלולה במכרז 

 וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. 

למדנו והבנו על בוריו את הדרישות ויתר מסמכי המכרז כלשונם. אנו מצהירים כי הננו מצהירים כי  .4
 הבאנו בחשבון בהצעתנו את כל התנאים שהוזכרו לעיל.

אנו מתחייבים, במידה והצעתנו תזכה במכרז זה, לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים  .5
 כל תקופת ההתקשרות. האחרים להם אנו נדרשים או נידרש לצורך הזכייה במכרז, משך

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .6

אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעת המחיר להלן כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין  .7
רישות הכלליות ובין האחרות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע האמור במכרז זה, בהתאם לד

מסמכי המכרז, וכי לא נציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי 
 הסכם ההתקשרות ו/או נספחיו. 

יום מהמועד האחרון  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .8
 להגשת ההצעות.

אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו אנו מסכימים כי תהיו זכאים,  .9
 לבנכם.

ימים ממועד קבלת הודעה מכם או  7היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לחתום עמכם על הסכם תוך  .10
במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידכם בהתאם לקבוע במסמכי המכרז ומסכימים שכל המסמכים 

 יהוו חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה. המצורפים למכרז זה
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 כמו כן נמציא במועד החתימה על ההסכם את הערבויות ואישורים כפי שידרשו.
 

 אנו מתחייבים כי העבודה בכלולותה תושלם בלוחות הזמנים המפורטים במכרז.   .11

מו מוגשת אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי הארגון בש .12
ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם הארגון על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו.

אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין יהא רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בשל סיבות  .13
 טענות ו/או תובענות לפיצויים.תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולא תהיינה לנו שום 

 ידוע לנו כי המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. .14

נציג מוסמך מטעמו ראה, ביקר ובדק את אתר המזמין בו תתבצע העבודה והוא יכול ומסוגל לבצע את  .15
הנדרשת במכרז זה, בהירה לנו ואנו   העבודה כנדרש לפי מכרז זה ונספחיו. כמו כן מצהירים כי העבודה

 מתחייבים לבצעה במירב הקפדנות והיעילות במיומנות וביעילות ובמקצועיות לשביעות רצון המזמין.

כי העובדים מטעמנו יהיו בעלי רישיונות וידע כנדרש לביצוע העבודה כמפורט במכרז זה ובמסמכים  .16
 המצורפים.

 מסמכים ואסמכתאות .17

/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי ותוספת במסמכי המכרז עלולים ידוע לנו שאי מילוי ו
 לגרום לפסילת הצעתנו על ידי ועדת המכרזים וכי בכל מקרה לשינויים כלשהם לא יהיה כל תוקף.

 
ידוע לנו כי הדרישה להצגת מסמכים ואישורים המעידים על עמידה בכל תנאי המכרז הן הכלליים והן 

 ת ואי עמידה באחד מהם עלול לגרום לפסילת הצעתנו.הסף, הנה מצטבר
 

 הצעת מחיר .18

לאחר שקראנו את מסמכי המכרז, קיבלנו הסברים, ושאלותינו, אם היו, נענו על ידי המזמין,   .א
 אנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז.

ה, התשקיף והמסמכים שצורפו ידוע לנו כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על אמות המיד  .ב
 להצעתנו זו.

מעל/מתחת לאומדן הכספי  20% -ידוע לנו, כי למזמין הזכות להחליט כי הצעה הסוטה ב  .ג
 המוקדם תיפסל, וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי לבטל המכרז.

 כל את אלמל המציע על טבלת האקסל מהווה את הצעת המחיר של המציע במכרז זה.  .ד
 .בטבלת האקסל המחירים

יובהר כי שאר השדות  בקובץ האקסל. ע"ג כתב הכמויות, יש להקליד את מחירי היחידה  .ה
 סגורים לעריכה. 

 המחירים שיוקלדו בטבלת האקסל אינם כוללים מע"מ.  .ו

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף המכרז כרצונו ואת הכמויות. שינויים   .ז
 שנו את מחירי היחידה אשר מולאו בהצעת המחיר.בכמויות לא י

מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של בכתב הכמויות, יחשב הדבר כאילו   .ח
המחיר כלול בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את המציע כמי שמתחייב לבצע עבודה 

 מין.זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תפסל,  בהתאם לשיקול דעת המז
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אני מציע לבצע את כל העבודה עפ"י מסמכי המכרז, בהיקף המוצע בכתב הכמויות 
)ובמילים: _______________₪ ובמחירים שפורטו על ידי בכתב הכמויות, בסך כולל של 

 ___________________ ש"ח(.
 

   
 חתימת המציע על טופס ההצעה .19

 
 ________________שם המשתתף _____________ כתובת _______________

 טלפון ________________ טל. סלולרי ________________ פקס. _______________

 דואר אלקטרוני  ________________ איש הקשר _______________________.

 

______________________   ______________________ 
 תאריך     חתימה וחותמת           

 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח

 אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________________________

 

 מס' ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי היום________________

 

 חתמו בפני ה"ה _______________________________ ת.ז._______________________

 

_____ ת.ז. ____________________ על מסמכי  מכרז מספר וה"ה  ______________________

______. 

               _______________                                            _________________ 
 חתימה וחותמת/ עו"ד/רו"ח              תאריך 

 
 

 אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד

 
 _______ עו"ד/רו"ח מרחוב_____________________________אני הח"מ ____________

 
 מס' ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף 

 

  -חתימותיהם של  ה"ה _________________________ ת.ז. _______________________ ו

 

 _____יל על מסמכי מכרז מספר __________________________ שחתמו מטעם התאגיד דלע

 זה בפני, מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין.

 

____________________________             ______________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                           תאריך                   
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 מסמך ד'

 
 09/2020מכרז פומבי מספר  

 וג מערכת החשמל והפיקוד לחדרי הניתוחלשדר
 במרכז הרפואי הלל יפה 

 
 תשקיף משתתף

דפים אלה מיועדים לרישום נתוני מידע אותם מבקש המזמין לקבל מהמשתתף עם הצעתו במכרז והמשתתף 
 נדרש למלאם ולהגישם עם הצעתו )במידת הצורך ניתן להשלים פרטים במכתב לוואי(:

 
 __________________________________________________________ שם המציע/ים  .1
 
 מס' רשום של המציע )כפי שרשום ברשם החברות ו/או השותפויות ו/או בכל רישום אחר(  .2
 

_____________________ 
 
 _________________________________________________________ כתובת המציע  .3
 
 ו/או מורשי החתימה )מחק את המיותר(.שמות הבעלים, השותפים  .4
 

טלפון  פקס. טל. ת.ז מעמד  שם
 סלולארי

     
 

 

     
 

 

     
 

 

 
 נציג המציע לעניין מכרז זה: .5
 

 שם __________________ טל _________________ טל. סלולארי __________ 
 

 פקס _________________ מעביד ________________ 
 
 עובדים קבועים )שכירים( המועסקים ע"י המציע במועד הגשת ההצעה:.          6
 

 פירוט כוח האדם המנהלי: א.  
 

  __________________________________________________________ 
  __________________________________________________________ 
  __________________________________________________________ 

 
 פירוט כוח האדם הביצועי )נא לפרט לפי מקצועות, כולל אנשי השירות וכו'(. ב. 

 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 

 צוותים לפחות, שהינם עובדי המציע, כאשר כל צוות כולל שני אנשים ומעלה: כן/לא  2. ברשות המציע  7
 פירוט : ____________________________________________________________________

 ________מיקומה הגאוגרפי של החברה ו/או אחד מסניפיה שאליו משויכים הצוותים : ___________
 פירוט:_____________________________________________________________________

 
 



[39] 
 

 

 
 .         לקוחות :8

השנים שקדמו למועד  3, שבוצעו במהלך דומות למפורט במכרז זהעבודות מיזוג אוויר  3יש לפרט   
היקף הכספי של העבודות האחרון להגשת ההצעות במכרז זה, כל אחת מהן בהיקף דומה או גדול ל

 נשוא מכרז זה בהתאם להצעת המחיר שתוצא על ידו.
 עבודות. 3יש לפרט מינימום  
אין סעיף זה בא לבטל את החובה להציג אישורים בכתב על מקומות ביצוע העבודה, ועל ניסיון, אם  

 אלו נדרשו במפורש בתנאי המכרז.
 
 

מקום ביצוע  
 העבודה

היקף  סוג העבודה
העבודה 

 )כספי(

האם 
העבודה 

כללה 
שילוב עם 

מערכת 
 מרכזית 

מועד 
 התחלה

מועד 
 סיום

פרטי אנשי קשר 
)שם/תפקיד/פרטי 

 התקשרות(

   כן/לא    .1
 

 

2.   
 

    כן/לא 

3.   
 

    כן/לא 

4.  
 

    כן/לא  

   
סמך המרכז הרפואי יפנה למפורטים לעיל לקבלת חוות דעת על המציע ובהתאם לטבלה המפורטת במ

כמו כן, ןלצורך ניקוד האיכות, המזמין יהיה רשאי לפנות על דעת עצמו, למוסדות ט' למסמכי מכרז זה. 
של משרד הבריאות לרבות בתי חולים ממשלתיים, שבוצעה אצלהם עבודה דומה במאפיניה לעבודה 

דעת  . ככל ותתקבל חוותהנדרשת במסגרת מכרז זה, לקבלת חוות דעת על המציע ו/או על העבודה
 שלילית, רשאית וועדת המכרזים לפסול את המציע. 

 
הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים, הציוד וכו' המפורטים לעיל עומדים  .8

 לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז.
 

 תאריך ________________________ שם המציע _________________________ 
 

  
 

 חתימה וחותמת _____________________.
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 מסמך ה'

 הסכם התקשרות 

 2020 שנערך ונחתם בחדרה ביום ________ בחודש ________ בשנת 
 

 המרכז הרפואי הלל יפה חדרה בין:
 38100, חדרה 169ת.ד  
 "(המרכז הרפואי)להלן: " 

 
 ;מצד אחד         

 ____________________________ לבין : 
 

 ____________________________ 
 "(הקבלן)להלן: "  

 ;מצד שני        
 
 

והמרכז הרפואי פרסם מכרז פומבי לקבלת הצעות לשדרוג מערכת החשמל והפיקוד לחדרי   הואיל
"המכרז"( אשר העתק מסמכיו מצורפים להסכם זה מסומנים כנספח א'  –הניתוח )להלן 

 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו;
 
והקבלן הגיש הצעתו למרכז הרפואי והמרכז הרפואי קיבל הצעתו כזוכה. הצעת הקבלן   הואיל ו

 מצ"ב מסומנת כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;
 

והקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע, מיומנות וכישורים מקצועיים מתאימים לביצוע העבודה    והואיל
"העבודה"( ובעל כל הרישיונות  –רז )להלן עבור המרכז הרפואי ובהתאם למסמכי המכ

וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ועל פי דרישות המכרז לצורך ביצוע העבודה נשוא הסכם 
זה, וכי הוא רשום בפנקס הקבלנים ובעל הסיווג הנדרש במסגרת המכרז לביצוע העבודה 

 נשוא הסכם זה;

 
 בהסכם זה להלן; והצדדים מעוניינים להסדיר היחסים ביניהם   והואיל

 
 לפיכך הותנה הוצהר והוסכם כדלקמן:

 
 נפרד בלתי חלק מהווים, הקבלן והצעת המכרז מסמכי, לרבות, לו והנספחים זה להסכם המבוא .1

 בהם האמור נכונות מאשרים והצדדים ממנו

 בלבד. הנוחות לשם מובאות הסעיפים כותרות .2

 או/ו מ"מו או/ו התקשרות כל סיום דילי מביא או/ו מבטל זה הסכם כי בזאת מצהירים הצדדים .3
 .לפניו מטעמם מי או/ו הצדדים בין שנערך אחר הסכם

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירושים שלצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: .4

 המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה  "המרכז הרפואי"    
וכל מי שיעסוק בביצוע __________________ לרבות עובדיו,    "הקבלן"   
 הסכם זה מטעמו הכול על פי העניין.       
לשדרוג מערכת החשמל והפיקוד  09/2020מכרז פומבי  מספר  "ההזמנה" ו/או "המכרז"   
 לחדרי הניתוח, במרכז הרפואי הלל יפה.        
  כמפורט בהרחבה במסמך ב' למסמכי המכרז.   "העבודה"   
 .1954 –תשי"ד  חוק החשמל    "החוק"   
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 הקבלן מתחייב למלא אחר כל המפורט במסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .5

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: .6

כי יבצע את העבודה הנדרשת במכרז בכלל ובמסמך ב' למסמכי המכרז בפרט ועל פי הקבוע  א.
ב ביותר, על פי הצעתו ועל פי דרישות בחוק ובתקנות הרלוונטיות שמכוח החוק, על הצד הטו 
 המרכז הרפואי. 

 כי יעמוד בלוחות הזמנים המפורטים במכרז. ב.

כי ברורה לו טיב העבודה, היקפה, ודרכי הביצוע באופן הנדרש על ידי המרכז הרפואי וכן כל  ג.
 הנדרש ממנו במהלך ביצוע העבודה. 

הסכם  יו בידיו כל משך ההתקשרות על פי כי בידו כל האישורים וההיתרים הנדרשים וכי יה ד.
 זה. 

כי יפעל הוא, עובדיו וכל מי שמטעמו בהתאם לכל דיני והנחיות הבטיחות בעבודה במהלך  ה.
 ביצוע העבודה על פי הסכם זה. 

הקבלן מצהיר כי הינו חברה עצמאית לכל דבר ועניין כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים  ו.
שיך ולפעול בצורה זו משך כל תקופת הסכם זה ולנהל את עסקיו כחוק וכי הוא מתחייב להמ 
 בהתאם לכל דין. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעבודה תתבצע בתוך מרכז רפואי פעיל ועל כן עליו ועל מי  ז.
 מטעמו לשמוע להוראות גורמי המרכז הרפואי ולפעול בהתאם להן.  

כם זה באופן שלא יפריע לפעילות השוטפת הקבלן מתחייב לבצע את התחייבויותיו על פי הס ח.
של עובדי ו/או ספקי המרכז הרפואי ו/או המרכז הרפואי ולהישמע להוראות נציגי המרכז  
הרפואי. היה וביצוע התחייבות הקבלן או חלק מהן מחייב הפרעה לפעילות השוטפת במרכז  
עם המכרז הרפואי הרפואי, ייעשה הדבר אך ורק בכפוף לאישור מראש ובכתב של נציג מט 
במועד ובזמן הנוח ביותר למרכז הרפואי כפי שיקבע, והכול תוך צמצום ההפרעה למינימום  
 ההכרחי. 

 עובדי הקבלן .7

הקבלן ישמש כקבלן עצמאי לעניין ביצוע העבודה והצדדים מסכימים כי בין המרכז הרפואי  .א
 כל המשתמע מכך.  ובין הקבלן ו/או מי מטעמו אין ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד, על

הקבלן מצהיר בזאת ומתחייב כי יש ויהיו לו בכל מהלך תוקפו של הסכם זה עובדים מטעמו  .ב
ו/או עבורו שהינם בעלי המומחיות והיכולת לרבות כל האישורים והכישורים הנדרשים על 

 פי החוק והתקנות שמכוחו לשם ביצוע העבודה וכל האמור בהסכם זה.

ם כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין הקבלן, עובדיו ומי מוצהר ומוסכם בין הצדדי .ג
 מטעמו לבין המרכז הרפואי ו/או משרד הבריאות ו/או מדינת ישראל.

הקבלן ישלם וינכה במלואם את כל התשלומים, המיסים וכל החיובים האחרים החלים עליו 
ן ביצועו של הסכם זה, על פי כל דין ו/או הסכם בגין עבודתם של עובדיו ו/או מי מטעמו בגי

 לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי ותשלום תנאים סוציאליים

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי העובדים המועסקים על ידו ו/או כלפי האנשים 
העוסקים בביצוע העבודה מטעמו, בגין כל אחריות ו/או חובה ו/או חבות שמעביד חב או 

 עשוי לחוב בהם.
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י כל מבצעי העבודה מטעמו יהיו עובדיו ו/או מי שהוסמך מטעמו, הקבלן מצהיר ומתחייב כ .ד
 ועליו בלבד החובה והאחריות כלפיהם כמעביד, על כל המשתמע מכך.

 אחריות  .8

 :בנוסף על האמור במסמכי המכרז 

 או/ו נזק לכל באחריות לשאת הרפואי המרכז כלפי מתחייב הקבלן .א
 .הרפואי למכרז שהיא סיבה מכל שיגרם אובדן

 ביותר הקרוב במועד לעיל כאמור, אובדן או/ו נזק כל להשלים להיטיב, לתקן מתחייב ןהקבל .ב
 מזכות לגרוע כדי בכך אין אך, הרפואי המרכז של המלאה רצונו לשביעות הכול קרותם לאחר

 בתשלום הקבלן את ולחייב בהקדם כן עשה לא הקבלן אם הנזק את לתקן הרפואי המרכז
 .הוצאותיו

, תאונה, קלקול, אובדן, הוצאה לכל הרפואי המרכז כלפי בלעדי באופן אחראי יהא הקבלן .ג
 מכל או רשלנות או זדון מתוך בין, עקיף או ישיר, שהיא סיבה מכל נזק או/ו אובדן, חבלה
 והוא, זה הסכם ביצוע עקב או/ו העבודה ביצוע עקב או/ו כדי תוך יתהווה אשר, אחרת סיבה

, אובדן בקשר דין כל לפי חובה מכל או/ו חריותא מכל הרפואי המרכז את בזה משחרר
 . ל"כנ שיגרמו נזק או/ו אובדן, חבלה, תאונה, קלקול

 של לרכושו להיגרם העלול אבדן או/ו לנזק אחריות מכל הרפואי המרכז את בזה פוטר הקבלן .ד
 לשפות בזה מתחייב הקבלן. זה הסכם קיום לצורך הרפואי המרכז במתחם הנמצא, הקבלן

 לצד לשלמו שיאלץ סכום כל בשל הראשונה דרישתו מעת סביר זמן תוך הרפואי המרכז את
 .לעיל זה בסעיף כאמור מנזק והנובע שלישי

 לכלאין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מחבות הספק על פי כל דין,  .ה
 .הרפואי למכרז שהיא סיבה מכל שיגרם אובדן או/ו נזק

 ביטוח .9

משרד  –ים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את הביטוח .א
הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה ולהציג למרכז הרפואי הלל יפה את הביטוחים הכוללים את כל 

 הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:
 

 ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה   .1
 

כל העבודות המתחייבות במסגרת הפרויקט לשדרוג מערכת החשמל והפיקוד לחדרי בגין ביצוע 
הניתוח עבור המרכז הרפואי הלל יפה, הכולל גם לוחות חשמל, פירוק לוח החשמל הקיים 

לרכוש פוליסת ביטוח כל הקבלן מתחייב והאינסטלציה, עבודות חשמל, אינסטלציה חשמלית,  
, כולל כל ה המכסה את כל העבודות )לרבות עבודות זמניות(הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמ

, המרכז הרפואי הלל משרד הבריאות –החומרים, והציוד בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל 
 כלול:תואשר יפה 

 
 

  ביטוח רכוש –פרק א' 
 במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים

במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון 
 בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או גניבה, שוד.

 
 

 :בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות
 

 בערכם המלא. –ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר  (1
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על בסיס ₪  200,000לפחות  –הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה  הוצאות פירוק, (2
 נזק ראשון. 

 על בסיס נזק ראשון.₪  2,000,000לפחות  -רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך  (3
 חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.   (4

ים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מבני עזר זמניים )לרבות מחסנ (5
 מהפרויקט הסופי המושלם( הנמצאים באתר על פי ערכם.

חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה  (6
יוגבל   לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים 

וצעו  הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, אשר ב
 חומרים לקויים או עבודה לקויה.

כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך  (7
300,000 .₪ 

 ₪.  100,000שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך  (8
 וי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד.כיס (9

תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, המערכות והציוד  (10
, המרכז הרפואי הלל יפה, משרד הבריאות –לטובת מדינת ישראל המותקנים משועבדים 

למבטח הרפואי הלל יפה  של המרכז יהמנהל האדמיניסטרטיבישולמו להם אלא אם יורה ו
 בכתב אחרת.

 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –פרק ב' 
 
נזקי גוף ורכוש, ₪  6,000,000הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות  (1

 .CROSS LIABILITY –למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת 
 
ראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויב (2

 ₪.   1,000,000אחריות שלא יפחת מסך של 
   
 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.  (3

     
 הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. (4
 

 ביטוח חבות מעבידים –פרק ג' 
 משנה.לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני  (1
 ₪. 20,000,000גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך של  (2
 

 :הפוליסה תכלול
 חודש לאחר סיום העבודות. 24הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת של  (1

תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי פוליסת נוסח "ביט" בשינויים  (2
 המתחייבים על פי המצוין.

משרד  -ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל יתווספו ... "לשם המבוטח  (3
 הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה.

 כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. -תחום טריטוריאלי  (4
 
 

  PRODUCTS LIABILITY ביטוח חבות מוצר .2
 

ציוד, חלקים, והתקנת מערכות, אספקת  הקבלן יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין (1
במסגרת הפרויקט לשדרוג מערכת החשמל והפיקוד לחדרי הניתוח עבור אביזרים, חומרים, 

המרכז הרפואי הלל יפה, הכולל גם לוחות חשמל, עבודות חשמל, אינסטלציה חשמלית, 
  , המרכז הרפואי הלל יפה.משרד הבריאות –עם מדינת ישראל  בהתאם למכרז וחוזה

ציוד, חלקים, , לחיבור, הרכבהפירוק, ם לנזקים הנובעים מהתקנה, כיסוי ג יכלולהביטוח 
 ההיקפי.                           ןוציודן כל מרכיביהבמסגרת העבודות נשוא הפרויקט  על  אביזרים
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נוסח חדש וכן על פי חוק  –יסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין הכיסוי בפול (2
 .1980-למוצרים פגומים האחריות

 
למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין נזק לגוף ₪  2,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  (3

 ולרכוש.
                                                                   

                                       סוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:הכי (4
 .CROSS LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  .1
 .חודשים 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .2

 
לגבי  המרכז הרפואי הלל יפה, ,משרד הבריאות –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  (5

וכל הקבלן על ידי  , הותקנו ותוחזקומוצרים אשר סופקופגם ב נזק עקב אחריותם בגין
 :לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים בכפוף להרחב השיפוי האמור. והפועלים מטעמ
 , המרכז הרפואי הלל יפה.משרד הבריאות –מדינת ישראל 

 
 העבודות הקבלניותמשלימים ו/או ביטוחים מצד קבלנים וקבלני משנה שאינם מבוטחים בביטוח ביטוחים 

 
קבלנים, ספקים, יועצים ונותני שירותים מטעמו במסגרת פעילותו נשוא  הקבלן ידאג ויוודא כי

שרות הניתן המוצרים/ ה הולמים לתחומי פעילותם בהתאם לעבודה/הסכם זה יקיימו ביטוחים 
הם במסגרת לכל רכוש של - הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות בגבולות אחריות סביריםעל ידם, 
לאתר העבודות )ככל ולא מבוטח בביטוח  ציוד, מתקנים וכל רכוש אחר אשר יובא ,*הפעילות

ככל העבודות הקבלניות הנדרש(, כולל כגון ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית )
/ צמ"ה בין אם בבעלותו ובין אם כלי רכב בכאשר הפעילות משולבת עם שימוש (. ורלוונטיים

 *הכוללים ביטוח חובה, רכוש / צמ"הגם ביטוחי כלי רכב קבלני משנה מטעמו או אחרים, בבעלות 
משרד הבריאות, המרכז  –הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל  .ואחריות כלפי צד שלישי

משרד  –. מדינת ישראל חראים למעשיהם ו/או מחדליהםאככל שיחשבו הרפואי הלל יפה 
כמבוטחים נוספים בכפוף להרחב  המרכז הרפואי הלל יפה ייחשבוהבריאות, המרכז הרפואי 

הוויתור על זכות  .וכלפי עובדיהם כולל ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם השיפוי האמור
  התחלוף כאמור לא תחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 
 חלופה לביטוח צמ"ה /רכוש:

יטוחי הרכוש )שאינם צמ"ה([ ניתן לקבל מכתב ו/או לב *כחלופה לביטוח צמ"ה ])פרק א' רכוש(
פטור מאחריות או התחייבות חוזית מטעם בעל הרכוש לפיו הוא פוטר מאחריות את מדינת 

משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה ועובדיהם של הנ"ל  מנזקים ו/או אבדן אשר  –ישראל 
המבוצעים על ידם והוא  ייגרמו לרכוש אשר יבוצע בו שימוש במסגרת השירותים/ העבודות

משרד הבריאות, המרכז הרפואי המרכז  –מתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל 
 הרפואי הלל יפה ועובדיהם של הנ"ל. פטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. 

 
 כללי .3

 
בות המוצר( יכללו התנאים בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהקבלן )עבודות קבלניות, ביטוח ח

 הבאים:
 

 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא (1
למנהל יום לפחות במכתב רשום  60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של אם 

 של המרכז הרפואי הלל יפה. יהאדמיניסטרטיב
 
ת או חזרה כלפי מדינת המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפו (2

, ובלבד של הנ"ל ועובדיהם, המרכז הרפואי הלל יפה משרד הבריאות –ישראל 
                                                                                                                                      .שגרם לנזק מתוך כוונת זדוןלטובת אדם יתור לא יחול ושהו

         
ולמילוי אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות הקבלן  (3

 .המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסותכל החובות 
 
                          הקבלן.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  (4
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פוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כל סעיף ב (5
והביטוח הינו בחזקת ביטוח , קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל כאשר

   .ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח
 
", ביט" נוסח פוליסות תנאי פי על מהמקובל יפחתו הנ"ל לא הפוליסות של הכיסוי תנאי (6

 לעיל. כמפורט הכיסויים להרחבת פוףבכ
 
 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. (7

 
 
משרד הבריאות, המרכז הרפואי  –מדינת ישראל מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם  הקבלן .ב

מתחייב כי פוליסות  הקבלןלהחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הלל יפה, וכל עוד אחריותו קיימת, 
משרד הבריאות,  –מדינת ישראל , כל עוד החוזה עם תקופת ביטוחמדי  על ידו וח תחודשנההביט

 בתוקף.המרכז הרפואי הלל יפה, 
   
הקבלן למשרד הבריאות, המרכז  על ידי הביטוחים, יומצא קיום של המבטח על בחתימתו אישור .ג

 ר חתום בחתימתאת האישו טרם החתימה על ההסכם. הקבלן מתחייב להציג הרפואי הלל יפה,
שבועיים  המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה לכל המאוחר

 הנדרשים בכל מקרה לא יחלו עבודות הביצוע טרם הוסדרו הביטוחים הביטוח. תקופת תום לפני
 למשרד הבריאות.ביטוחים נמסרו הכאמור ואישורי קיום 

   
לפי סעיפי  הקבלןוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות מובהר בזאת כי אישור/י הביט

הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי 
לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו 

, על ודרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמ יהיה ללמוד הקבלן. על לעיל המופיעות
  ללא הסתייגויות. ומנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחי

 

 מהקבלןאת הזכות לקבל  משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה שומרים לעצמם –מדינת ישראל  .ד
העלולות להביא לתביעה  במקרה של גילוי נסיבות, במלואן או בחלקן פוליסותההעתקי בכל עת את 

בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הקבלן בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והקבלן 
לבצע  יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הקבלן מתחייב

ו על פי הוראות סעיף א' ילהתחייבויות ם את הפוליסותכל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאי
 .לעיל

 
לעריכת משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה,  –מדינת ישראל  י זכות כ הקבלן מצהיר ומתחייב .ה

משרד הבריאות, המרכז  –מדינת ישראל הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 
/ אישורי ת הביטוחולגבי פוליס כל חובה וכל אחריות שהיא םעל מי מטעמ אוהרפואי הלל יפה, 

כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת  הביטוח
 ובין אם לאו. נבדקוובין אם לאו, בין אם התאמות  ודרשנ, וזאת בין אם הקבלן לפי ההסכםעל 

 
ריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האח .ו

דרישה מינימלית המוטלת על הקבלן, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל 
הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים  רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את 

 ך.הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכ
 

 החוזה על פי דין ועל פי ומכל חובה החלה עלי הקבלןאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  .ז
על כל משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה  –מדינת ישראל ואין לפרש את האמור כוויתור של 

 דין ועל פי חוזה זה.כל על פי  םסעד המוקנים לה זכות או
 
 של הסכם זה.יסודית מהווה הפרה  וח אלו סעיפי ביטאי עמידה בתנאי  .ח
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 התמורה .10

תמורת מילוי התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה ישלם  המרכז הרפואי לקבלן את  הסכומים  .א
 –המפורטים בהצעת המחיר/כתב הכמויות של הקבלן, נספח ב' להסכם זה )להלן 

 "התמורה"(. 

 .כדין מ"עמ יתווסף הכמויות כתב/המחיר בהצעת הנקובים לסכומים .ב

 י"ע שאושרה ובתנאי כדין מס חשבונית הפקת מיום 60+  שוטף יתבצע התמורה תשלום .ג
 הרפואי. המרכז של המקצועי הגורם

 והוגנת נאותה תמורה כוללת היא וכי ומוחלטת קבועה הינה התמורה כי ומוסכם מוצהר .ד
 יתר ןוכ העבודה מביצוע והנובעות הכרוכות ההוצאות כל עבור רווח לרבות, לקבלן

 רשאי יהיה ולא יתבע לא הקבלן. דין כל פי על או, זה חוזה פי על הקבלן של התחייבויותיו
 שינויים, עבודה שכבר עליות מחמת בין, בתמורה שינויים או העלאות הרפואי מהמרכז לתבוע
 חובה תשלומי או היטלים, מיסים של העלאתם או הטלתם, המטבע של החליפין בשער

 .אחרת סיבה כל מחמת או, עקיפים בין ישירים בן. וגוס מין בכל אחרים

 .7.5.2.1כללי ההצמדה במכרז יהיו בהתאם להוראת תכ"ם "כללי הצמדה" מס'  .ה

 תקופת ההסכם .11

חודשים מיום קבלת המתקן. קבלת המתקן  24הסכם יכנס לתוקפו ביום חתימתו, ויעמוד בתוקף עד לתום 
 הינה בהתאם לקבוע במסמך ב' למסמכי המכרז. 

 
 המחאת חיובים

הקבלן  לא יהא רשאי להמחות התחייבויותיו ו/או זכויותיו ו/או חלקן על פי הסכם זה לכל אדם ו/או גוף 
 אחר, אלא בהסכמה מראש ובכתב של המרכז הרפואי. 

המרכז הרפואי יהא רשאי להמחות זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה לכל אדם ו/או גוף על פי 
 ו ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע מזכויות הקבלן על פי הסכם זה.שיקול דעת

 
 

 ערבות

להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימסור הקבלן למרכז הרפואי, עם חתימת הסכם  .א
משווי ההתקשרות, בהתאם  5%זה, ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית, בשיעור של 

 לנוסח המצורף למסמכי המכרז, מסמך ו'. 

 יום אחרי תום תקופת ההסכם. 60משך תוקפה של הערבות יהיה  .ב

לא מילא הקבלן אחר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה המרכז הרפואי רשאי לחלט  .ג
את הערבות מבלי שיידרש להוכיח נזק והקבלן יהא מנוע והוא מונע מעצמו כל זכות לטעון 

ובלבד שניתנה הודעה בכתב לקבלן על כל טענה ולהגיש כל התנגדות כנגד מימוש הערבות 
 ימים מיום קבלת ההודעה. 7כוונה זו והקבלן לא תיקן את הנדרש תוך 

 אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן. .ד

יום  30במקרה של הארכת ההסכם מתחייב הקבלן למסור למרכז הרפואי לא פחות מאשר  .ה
ות בנקאית זהה לערבות בסעיף א' לעיל. הערבות הנ"ל תהיה לפני גמר תקופת ההסכם, ערב

יום לאחר גמר תקופת ההסכם המחודש כנ"ל, דין ערבות על פי סעיף קטן זה כדין  60בתוקף 
 הערבות דלעיל לכל דבר ועניין. 

 סודיות ואבטחת מידע
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משך כל תוקפו של הסכם זה ותקופות ההסכם הנוספות מתחייב הקבלן לעמוד בדרישות  .ו
התחייבויות לשמירת סודיות ואבטחת מידע המפורטות במסמך ז' למסמכי המכרז המהווה ו

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

הקבלן יחתום בעצמו ויחתים את עובדיו וכל העוסקים בביצוע ההסכם זה על נספח ג'  .ז
להסכם, התחייבות לשמירה על סודיות והנחיות אבטחת מידע, ויעמוד בכל הדרישות 

 ות המופיעות בו. וההתחייבוי

 
 פיקוח ובקרה

 
מובהר בזאת כי על הקבלן להישמע להוראות והנחיות המרכז הרפואי משך כל תוקפו של  .ח

 הסכם זה.

המפקח מטעם המרכז הרפואי לעניין הסכם זה יהיה מהנדס מיזוג האוויר של המרכז  .ט
 הרפואי או מי שהוסמך על ידו לצורך כך.

ה ועל הקבלן לאפשר לו לעשות זאת. החל משלב המפקח רשאי בכל עת לבדוק את העבוד .י
התכנון ועד לסוף תקופת הבדק, אחת לרבעון ובהתאם לשיקול דעת המרכז הרפואי ימלא 

 המפקח סקר איכות ובטיחות המצורף להסכם זה כנספח ד'. 

קבע המפקח, כי התחייבויות ו/או חלק מהתחייבות הקבלן אינן מבוצעות כראוי ובהתאם  .יא
קביעתו סופית ועל הקבלן לתקן את הטעון תיקון מיד ולשביעות רצון של  להסכם זה, תהא

 המפקח.

 אין בפיקוח כאמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מכל אחריות שהיא על פי הסכם זה. .יב

 
 ביטול ההסכם

 

להסכם זה, הינם סעיפים יסודיים והפרת אחד או יותר   14-ו 13, 12, 10, 9, 7, 6, 5סעיפים  .יג
לן תזכה את המרכז הרפואי בזכות לביטול מיידי של הסכם זה ולכל סעד מהם על ידי הקב

 על פי דין.

מבלי לפגוע בכל זכות של המרכז הרפואי לבטל הסכם זה על פי כל דין, יהא המרכז הרפואי  .יד
 רשאי לבטל הסכם זה לאלתר במקרים הבאים:

 

 14הפרה תוך הקבלן הפר אחד או יותר מהסעיפים הלא יסודיים שבהסכם ולא תיקן את ה .1
 ימים מיום שקיבל מהמרכז הרפואי התראה בקשר להפרה כאמור.

 משרד הבריאות ו/או כל משרד ממשלתי אחר הורה למרכז הרפואי שיש לבטל את ההסכם. .2

ניתן כנגד הקבלן צו פירוק ו/או צו כינוס נכסים זמני או קבוע ו/או מונה לו מפרק או כונס  .3
 יום. 30לא בוטלו תוך  נכסים כנ"ל והצווים ו/או המינויים

השתמש המרכז הרפואי בזכותו לבטל את ההסכם כאמור לעיל, או על פי כל דין, לא תהא  .טו
לקבלן עילת תביעה כלשהי נגדו, עקב ביטול ההסכם או הפסקתו והקבלן מוותר בזאת 
מפורשות על כל תביעה, ו/או פיצוי ו/או תשלום כל שהם בקשר לכל נזק ו/או הפסד ו/או 

 נגרמו ו/או עלולים להיגרם בגין הביטול.פגיעה ש

 הקבלן יהיה זכאי לתשלום עבור עבודות אשר ביצע בפועל בלבד.
  

וכן חוק החוזים )תרופות בשל  1973-על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג
 .1970-הפרת חוזה(, תשל"א 
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 שונות

ר בקשר להסכם זה לא יהיה להם כל תוקף ו/או שינוי ו/או תוספת להסכם זה וכן כל ויתו .טז
 נפקות אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.

אי אכיפה של זכות על פי הסכם זה ו/או אי דרישה לביצוע חובה, של מי מהצדדים על פי  .יז
 הסכם זה, לא תחשב כויתור על זכות ו/או דרישה לביצוע החובה.

ד אחד למשנהו תשלח בכתב על פי הכתובות המפורטות כל הודעה אשר תשלח על ידי צ .יח
 במבוא להסכם זה, כל עוד לא הודיע מי מהצדדים להסכם על שינוי הכתובת. 

הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו, תעשה בכתב כשהיא ממוענת לפי הכתובות הרשומות  .יט
ימי עסקים מעת שנשלחה  3במבוא להסכם זה והיא תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך 

דואר רשום מבית דואר בישראל, ואם נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה, ביום העסקים ב
 שלמחרת המסירה או המשלוח

 סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל סכסוך ו/או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים והנובעים ו/או 
 יפה.קשורים בהסכם זה ו/או בביצועו תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז ח

 
 

 ולראיה באנו על החתום :
 
 
 

_________________________  ________________________ 
 הקבלן               המרכז הרפואי 
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 נספח ג' להסכם

 
 התחייבות לשמירה על סודיות והנחיות אבטחת מידע

 
ברת "העובד"( עובד ח –אני הח''מ ______________  ת.ז ________________ )להלן 

"החברה"( מצהיר ומתחייב בזה כלפי המרכז הרפואי הלל יפה )להלן:  –________________ )להלן 

 (:"המרכז הרפואי"

 

לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, לגלות או להביא לידיעת כל אדם , בין במישרין ובין  .1
אחר מכן, כל ידיעה שתגיע בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בתקופת ההתקשרות ובין ל

אלי בקשר עם או עקב קבלת מידע מהמרכז הרפואי או בתוקף עבודתי תוך כדי תקופת ביצוע 
העבודה, לפני או לאחר מכן, ולרבות כל נושא הקשור למחקר, תהליכים, תחשיבים, נתונים, 

 שרטוטים, מסמכים וכל מידע שנודע לי עליו והקשור לקבלת מידע זה.
 

י הגדרת מידע שבכתב התחייבות זה תכלול כל ידע ו/או מידע ו/או חומר  מקצועי ו/או מובהר בזה כ .2
טכנולוגי ו/או מסחרי של משרד הבריאות ו/או המרכז הרפואי ו/או של אחרים מטעמם ו/או של 
מטופלים השוהים בבית החולים, לרבות זהותם, מצב בריאות הגופני ו/או הנפשי, מידע מתוך 

שלהם וכיו"ב, כל עוד לא הפכו להיות נחלת הכלל, וכל מידע הנוגע למשרד  הרשומות הרפואיות
הבריאות ו/או למרכז הרפואי, אשר נמסר לחברה, ו/או לעובדים ו/או הגיע ו/או יגיע לידיהם או 

לניהול הליך אכלוס מרכז רווחה בשטח המרכז   5/2017לידיעתם, עקב ביצוע השירותים על פי מכרז 
פה, ברשימות, בדיסקטים, בתיקים, -ו בכל דרך אחרת באופן ישיר או עקיף, בעלהרפואי הלל יפה א

בתוכנות מחשב, בתרשימים, בחוברות, במסמכים ו/או בכל מדיה ואופן שהוא, לרבות כל תוצר, 
 רעיון תכנית או מסמך. מובהר כי המידע יהיה ויישאר בכל עת קניינו המלא של המרכז הרפואי.

 
הרפואי, על כל צורותיו, המועבר למשרדי החברה ו/או לעובדים ואני ביניהם  מידע של/הנוגע למרכז .3

לא יצא מתחום החברה אלא חזרה למשרדי המרכז הרפואי. במידה וקיים צורך להוציא מידע שכזה 
מחוץ לתחומים אלו, יעשה הדבר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת מידע של 

בלת ההיתר יובא הנימוק לצורך ע"י גורם ניהולי בחברה. בתום השימוש המרכז הרפואי. בבקשה לק
בחומר שנתקבל מהמרכז הרפואי תוודא החברה/העובד גריסתו או החזרתו למרכז הרפואי, בהתאם 

 להנחיות הגורם ממנו הגיע החומר .
 

ר יש החברה והעובדים ואני ביניהם יוודאו כי מידע של משרד הבריאות ו/או המרכז הרפואי אש .4
לעיל, יועבר בהקדם האפשרי לתחום משרדי  3סעיף -להוציאו מתחום המשרדים, בהתאם לתת
מנת לאפשר אחסון ובקרה כנדרש. כמו כן, החברה -החברה או למשרדי המרכז הרפואי, על

והעובדים ואני ביניהם מתחייבים שלא להשאיר חומר של משרד הבריאות ו/או בית החולים ברכב 
הוצאת חומר לביתם של עובדים, אלא לאחר יידוע וקבלת אישור ממנהל אבטחת  חונה ו/או לאפשר

 המידע במרכז הרפואי מראש ובכתב.
 

מסמכים הכוללים מידע, המיועדים לתליה על לוחות המודעות בשטח החברה יקבלו את אישור  .5
 הנהלת החברה בהיבטי אבטחת מידע בטרם תלייתם.

 
 שעומדת כונת גריסה הממוקמת בשטח העבודה, במגרסהמידע אשר אין בו עוד צורך ייגרס במ .6

 הגריסה לפחות. דהיינו, לאחר 4 ברמה DIN 32757 פי תקן-בדרישות משרד הבריאות, על

עד לגריסתו של המידע תוודא הנהלת  .מ"מ X 15 2 מ גדולים שאינם פתיתים ייוותרו
הבריאות ו/או בית החולים החברה נעילתו כמוגדר. אין להשליך מסמכים הכוללים מידע של משרד 

 לפחי האשפה ואין למוסרם למנקים.
 

ידי החברה ו/או -לא יועבר מידע או כל חלק ממנו, בכל צורה או אופן, בין במישרין ובין בעקיפין, על .7
ע"י העובדים ואני ביניהם אל צד שלישי כלשהו, לרבות גורמים ו/או מועסקים של החברה אשר אינם 



[50] 
 

 

הרפואי , לרבות מידע המגיע בפקס, מסמכים, קלטות, מחשבים ניידים, משולבים בשירות למרכז 
 מדיה מגנטית או אופטית.

 
החברה והעובדים ואני ביניהם מתחייבים בזאת שלא לקחת מהמרכז הרפואי ו/או לעיין ו/או לצלם  .8

ו/או לשכפל מדיה מגנטית או מסמכים הנמצאים על שולחנות עובדי המרכז הרפואי, בעמדות 
או בכל שטח אחר שברשות המרכז הרפואי, זאת למעט מידע כמתואר שיינתן לעובדים  העבודה

 במסגרת ולצורך מתן השירות מגורמי המרכז הרפואי בתוקף עבודתם.
 

החברה והעובדים ואני ביניהם מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במחשבי המרכז הרפואי אלא אם  .9
ידע של המרכז הרפואי. השימוש ייעשה לצורך ניתן לכך אישור מפורש ומראש ממנהל אבטחת המ

 שאושר, וזאת בלבד.
 

החברה והעובדים ואני ביניהם מתחייבים שלא להכניס למחשבי המרכז הרפואי כל אמצעי זיכרון  .10
 באשר הוא.  USBאו דיסק וכן כל התקן  Disk-on-Keyנתיק, כגון 

 
מידע זה כולל היבטים של   באם החברה מחזיקה ברשותה מאגר מידע של  המרכז הרפואי ובאם .11

 -"צנעת הפרט" כפי שמוגדרים בחוק וכן היבטים עסקיים ואסטרטגיים של משרד המרכז הרפואי 
 יחולו על מאגר זה כל דרישות האבטחה כפי שהן מיושמות במאגרי המידע של המרכז הרפואי.

 

, וכי אי מילוי ידוע לי כי אני מחויב לשמור על סודיות כלפי משרד הבריאות והמרכז הרפואי .12
 התחייבותי לסוגיות כאמור, עלולה לגרום לי לנזקים, כמו גם למשרד הבריאות ולמרכז הרפואי.

 
והתקנות שמכוחו וכן  -1981התשמ"א  -ידועה לי חובת שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות  .13

 .1996-מכוח חוק זכויות החולה, תשנ"ו
 

לחוק  118פי האמור לעיל, מהווה עבירה אף לפי סעיף  כן ידוע לי, כי אי מילוי התחייבותי על .14
 .1977העונשין, התשל"ז 

 
 התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה והסכמתי לכתוב בה. .15

 
ידוע לי כי סודיות מידע רפואי הנה ללא תפוגת זמן וכי חלה על החברה ועובדיה ואני ביניהם להגן על  .16

 לא הגבלת זמן כלשהי.המידע הנמצא בחזקתה, כמפורט במסמך זה, ל
 

ההתחייבויות שבכתב התחייבות זה מוחלטות ובלתי חוזרות ותחייבנה את החברה ואת  העובדים  .17
לניהול הליך אכלוס מרכז רווחה  5/2017ואני ביניהם, במהלך תקופת מתן השירותים על פי מכרז 

ע"י החברה, ללא בשטח המרכז הרפואי הלל יפה  ולאחר סיומם, לרבות לאחר סיום העסקת העובד 
 הגבלת זמן כלשהי. 

 
מובהר כי כל ההתחייבויות שבכתב זה יחולו והינן מחייבות את החברה ואת עובדי החברה ואותי  .18

ביניהם, ביחד ולחוד, לרבות מקום בו נרשם מפורשות "החברה", אלא מקום בו עולה מסדר הדברים 
 כי ההתחייבות הינה של החברה בלבד. 

 _________________           מספר זהות ____________________ שם מלא: ___________
 

 תאריך:_____________________   חתימה: _____________________________
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 נספח ד' להסכם

 
 איכות ובטיחות סקר

Q&S TEST 
 

 :החברה / הספקשם 

 סוג התקשרות: מכרז : נשוא ההתקשרות

 ידו: שם המעריך ותפק : תקופת ההסכם

 
 . להלן המופיע פריט כל עבור המתאים המספר את לבחור כדי שלעיל הדירוג במפתח השתמש
 . ביותר הטובה בצורה האיכות/הבטיחות אודות דעתך את יש לבחור את הציון התואם –שים לב 

 

 סולם דירוג

 מעולה טוב טוב לא

1 2 3 4 5 

 

 מבחן איכות 

 איך בודקים מה בודקים

 ציון

 עון רב
1 

רבעון 
2 

רבעון 
3 

רבעון 
4 

ציון 
איכות 
 ממוצע

בדיקת איכות התכניות 
 המוגשות לאישור

      בצורה ויזואלית

בדירת איכות האביזרים 
הכלולים בלוחות 

 החשמל בשלב התכנון

 בצורה ויזואלית
      ובהשוואה למפרט

בדיקת רמת ביצוע של 
לוחות החשמל 

 והבקרה

 בדיקה ויזואלית בהלימה
 תכניות שאושרו ולמפרטל

 במפעל עצמו בסיום
 הייצוא

     

איכות ההתקנה של לוחות 
 החשמל באתר

 בדיקה ויזואלית של
      הפיקוח

איכות ההתקנה של 
אינסטלציית החשמל 

 באתר

 בדיקה ויזואלית של
      הפיקוח

איכות הממשק עם מערכת 
 בקרת המבנה

בדיקה ויזואלית של 
הפיקוח בדגש על 

 מפרטהתאמה ל
     

ידי בודק -יתבצע על בדיקת בודק חשמל
      חיצוני
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 בדיקת תיק מתקן
בדיקה ויזואלית של 

      המפקח

 תפקוד המערכת המוגמרת

 בדיקת מסירה באתר
 –יתבצע בכמה שלבים 

מסירות חלקיות בסיום 
 כל שלב

     

הפקת לקחים תוך כדי 
 תהליך

יתבצע לפחות פעמיים 
      במהלך ביצוע הפרויקט
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 מבחן בטיחות

 איך בודקים מה בודקים

 ציון

רבעון   
1 

רבעון 
2 

רבעון 
3 

רבעון 
4 

ציון 
בטיחות 

 ממוצע

תכנית בטיחות וניהול 
-הסיכונים שתוצג על

 ידי הקבלן

ידי -ייבדק ויזואלית על
ממונה בטיחות של 

 הרפואי.המרכז 
     

מינוי בעלי תפקידים 
מטעם הקבלן בדגש 

על מנ"ע וממונה 
 בטיחות

ידי -אישור מנהל עבודה על
      משרד העבודה

ארגון אתר העבודה ע"ב 
 166תקנה 

ארגון האתר בהתאם 
להנחיות המרכז 

 הרפואי.
     

אישור תכנית וארגון 
ידי המרכז -האתר על

 הרפואי

חתימה של מהנדס 
      תכניתראשי על ה

קיום נהלי בטיחות באתר 
והעברת דיווחים 

 כנדרש

הפחתת הסיכון לסיכון 
קביל בהתאם לתכנית 
ניהול הסיכונים עבור 

 כל של העבודה

     

הסרת המפגעים 
הבטיחותיים 

 הקיימים באתר

ידי הקבלן -יבוצע על
ידי ממונה -ויאושר על

בטיחות של הקבלן לפני 
 התחלת העבודה

     

הל פתיחת יום ביצוע נו
 וסגירת יום

בדיקת האתר לפני 
התחלת העבודה 

ובסיום העבודה כולל 
מתן הדרכות בהתאם 

 לכללי הבטיחות

     

דיווח על אירועים כמעט 
 ונפגע ונפגע

בעת אירוע תופסק 
העבודה, יוגש תחקיר, 

הלקחים יוטמעו 
בשטח, ותתבצע הדרכה 

 לכלל העובדים.

     

 סיכום והמלצות:
                                                                                                                                     . 

                                                                                                                                     . 
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 מסמך ו'

 
 שם הבנק/חברת הביטוח: ________________

 מס' הטלפון: ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפהבאמצעות 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

 לוק כל סכום עד לסך ______________________________________אנו ערבים בזה כלפיכם לסי

 )במילים _________________________________________________________________(

 אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר
 ___________________________עם מכרז/חוזה _______________________________

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד 

 ילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תח

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו __________________________
 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             

 
__________________________________        ___________________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח
 
 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.
 
 
 
 
 

_________________________________          ________________               __________ 

 תאריך                                     שם מלא                                     חתימה וחותמת             
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 מסמך ז'
 

 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע

 זה ייחתם על ידי המציע  מסמך

 
 לכבוד

 המרכז הרפואי הלל יפה
 

 .,א.ג.נ

 התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידעהנדון: 

 
 

 

, 09/2020פרסם מכרז פומבי מס' והמרכז הרפואי הלל יפה )להלן: "המזמין"(  הואיל 
 "המכרז"( בשטח המזמין; –___________________ )להלן  

 ___)להלן: "המציע"( מעוניין להשתתף במכרז זה;והמציע __________ והואיל

סודיות כל  והמזמין התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על  והואיל
לשמירת סודיות  המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש  
 לאבטחת המידע; 

 מתחייב כלפיכם כדלקמן: אי לזאת, אני הח"מ, המציע במכרז,

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: .1
 

( השייך למזמין ו/או למטופלים Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע" 
המטופלים ו/או שטופלו במזמין ו/או הקשור בביצוע העבודות נשוא מכרז זה, בין בעל פה ובין בכתב  
רה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או ו/או בכל צו 
מגנטית ו/או אחרת, בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: נתונים, מסמכים,  
דו"חות, התכתבויות, מידע אודות המזמין והחולים השוהים בו )לרבות זהותם(, צילומים שצולמו  
הגופני או הנפשי של מטופל במזמין או לטיפול  זמין, מידע המתייחס למצב בריאותו במתחם המ 
 הרפואי בו, מידע מתוך הרשומה הרפואית של מטופל במזמין.  
נתקבל  כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, בין אם  -"סודות מקצועיים"  
מידע  חר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: לפני ו/או במהלך ביצוע העבודות או לא 
 אשר יימסר על ידי המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.  

 

כל מידע או סוד מקצועי או ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל,   .2
צוע העבודות  לא אוציא ולא שהגיעו לידי  כמציע במכרז ו/או כזוכה במכרז עקב או בהקשר לבי

אעביר ולא אמסור אותם לצד שלישי כלשהו, ללא יוצא מן הכלל, או לרשות הרבים, וכן לא אוציא 
ולא אעביר ולא אמסור כל חלק מהם או כל זכות או טובת הנאה בהם לצד שלישי כאמור או לרשות 

ציע/הזוכה במכרז מצהיר הרבים, אלא אם הותר הדבר על ידי הגורם המוסמך במזמין, בכתב.  המ
כי ידוע לו ומקובל עליו כי כל החומרים ו/או המוצרים ו/או הרשימות ו/או המאגרים מכל סוג ומין 
המשמשים לביצוע המשימות על פי מכרז זה יחשבו לרכוש המזמין, הן בתקופת המכרז ו/או הזכיה 

 על פיו והן לאחר תום תקופה זו.
 
 
 

 ידוע לו שתוקף סודיות מידע רפואי הנו ללא תפוגת זמן.המציע/הזוכה במכרז מצהיר כי   .3

 

כל החומרים והמוצרים אשר יפותחו ו/או יבוצעו כתוצאה מהמכרז, מביצוע ההסכם על פיו  לרבות   .4
טפסים ו/או מערכת ממוחשבת יחשבו כקניינו הבלעדי של המזמין. למען הסר ספק מוסכם כי אין 
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רי השירות, מסמכים, מסמכי מחשב וכדומה שלא להשתמש במידע, בסודות מקצועיים, בחומ
 לצורך ביצוע העבודות או להעבירם לגורם שלישי אלא באישור הנהלת המזמין בכתב.

 

המציע/הזוכה במכרז  מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע וכל סוד מסחרי שהגיע או יגיע   .5
בכל צורה שהיא כל מידע ו/או לידיעתו במסגרת ו/או בהקשר לפעילותו מול המזמין ולא להעביר 

סוד מקצועי לאדם ו/או לגוף כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש שלא בהקשר לעבודתו עבור המזמין 
או באמצעות אחרים. המציע/הזוכה במכרז לא יוציא כל מידע רפואי, מידע על שוהים במזמין, 

לגבי כל צורה של מידע  עובדים או כל מידע סודי אחר אל מחוץ לתחומי המזמין. הדברים אמורים
 )דיגיטילי, פיזי או כל צורה אחרת(, אלא אם הדבר אושר מראש ובכתב על ידי הנהלת המזמין. 

 

המציע/הזוכה במכרז  לא יעבד המידע בכל אמצעי שאיננו רכוש המזמין אלא אם כן ניתן לכך   .6
 אישור מפורש על ידי הגורם המוסמך ובכתב.

 

ה כי יעשה כל הניתן לצורך אבטחת המידע והסודות המקצועיים. המציע/הזוכה במכרז מצהיר בז  .7
המציע/הזוכה במכרז מצהיר בזה כי יפעל בנושא זה אף בהתאם להנחיות המזמין, ככל שיינתנו. אין 
באמור בסעיף זה ובהנחיות שיינתנו על ידי המזמין כדי לגרוע מאחריות המציע/הזוכה במכרז בכל 

 צורה שהיא.

 

כרז יישא לבדו באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו המציע/הזוכה במ  .8
למזמין ו/או לרכושו ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות מטופלי המזמין ו/או לגופו של כל 
אדם ו/או גוף כאמור אשר נגרם כתוצאה מכך שלא עמד בהתחייבויותיו על פי מסמך זה ועל פי 

 מסמכי המכרז.

ציע/הזוכה במכרז מתחייב לתקן, להיטיב, להשלים, ככל שניתן, כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן המ
רצונו המלאה של  ו/או הפסד כאמור לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר קורתם הכול לשביעות 

 המזמין. 
ם המציע/הזוכה במכרז מתחייב בזה לשפות את המזמין בגין כל הוצאות ו/או תביעות שתוגשנה נגד

בגין נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד להם אחראי המציע/הזוכה במכרז, כאמור לעיל, 
 בתוספת הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע בקרות לבחינת קיום נהלי אבטחת המידע על ידי   .9
וכה במכרז  מתחייב לתקן את הליקויים שיימצאו בתוך תקופת המציע/הזוכה במכרז. המציע/הז

 זמן שתיקבע על ידי המזמין.

 

המציע/הזוכה במכרז מתחייב לעדכן את המזמין בכל אירוע אבטחת מידע או שינוי שהתבצע   .10
בתחומו או באחריותו ויכול להשפיע על אבטחת המידע של מידע ו/או סודות מקצועיים של המזמין, 

גון: שינוי כלשהו במערכות מידע, העסקת קבלני משנה, שינוי /הוספת עובדים וכו'( שברשותו )כ
 ולקבל אישור על כך מראש מהמזמין.

 
אני מצהיר בזה כי ידוע לי שהיה ואזכה במכרז יהא עלי להחתים את כל העובדים שיעבדו מטעמי   .11

מידע" המופיע במסמך  בתחומי המרכז הרפואי על "התחייבות לשמירה על סודיות והנחיות אבטחת
ז'  למסמכי המכרז, לפני תחילת העבודה במזמין. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקר מימוש 

 הנחיה זו בכל עת ובכל דרך שימצא לנכון. 

 
לכל עובד שיימצא כי ₪  1,000מוסכם עלי כי במקרה ותמצא חריגה מסעיף זה, הפיצוי המוסכם הנו 

בקנס זה או בבקרה זו בכדי לגרוע מאחריות הזוכה במרכז כפי  לא הוחתם על הצהרה כאמור. אין
 שהוגדרה בסעיפי מסמך זה. 
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ידוע לי ואני מסכים כי היה ואפר  את ההנחיות הקבועות במסמך זה יראו בכך הפרה יסודית של   .12
ההסכם בין הצדדים.  במקרה זה, יהיה רשאי המזמין, על פי בחירתו, בנוסף על כל זכות שיש לו על 

י כל דין, לבטל את ההסכם ו/או את זכייתי במכרז לאלתר או להשהותו וכן לדרוש פיצויים על פ
 הנזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כתוצאה מההפרה.

 
 ולראיה באתי על החתום

 
    :היום

 שנת בחודש יום 

 

 המציע:

   

 ת"ז שם פרטי ומשפחה 

  

 

  

 חתימה כתובת
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 מסמך ח' 

 נספח בטיחות

  קבלן התקשרות עם להסכם נספח - הצהרת בטיחות
 

 לאחר עיון בקובץ הוראות זה ובהוראות בטיחות וגהות הרלוונטיות לסוג העבודה המבוצעת, 
עליך לאשר בחתימתך כי הבנת את תוכן הדברים שהובאו לידיעתך על ידי מהנדס ביה"ח  ו/או מנהל פרויקט 

 ממונה הבטיחות והינך מתחייב לפעול לפי ההוראות. ו/או 
 

 התחייבות הקבלן:
 

 :בעתיד לרבות שיפורסמו או שפורסמו הבטיחות ותקנות חוקי כל י"עפ לעבוד מתחייב הקבלן .1

 .ותקנותיה 1970 -תש"ל  ,חדש( בעבודה )נוסח הבטיחות פקודת (1

 .ותקנותיו 1954  -ד"התשי העבודה על הפיקוח ארגון חוק (2

 .ותקנותיו 1954  -ד "התשי חשמלה חוק (3

 .ותקנותיו 1953  -ג "התשי הנוער עבודת חוק (4

 .עבודתו על החל אחר דין כל (5

 הקבלן המבצע בנייה או בניה הנדסית אשר חלה עליהם פקודת הבטיחות בעבודה, מתחייב לדווח .2

 בודה שישלמפקח האזורי לא יאוחר משבעה ימים לאחר התחלתן הודעה בכתב על העבודה, פרט לע    

 שבועות.  6-יסוד סביר להניח שימשכו פחות מ   

 הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה מוסמך לאתר בנייה שישמש כתובת עיקרית לנושא הבטיחות, .3

 למסור בכתב את פרטיו המלאים לשירות הפיקוח על עבודה ולרשום אותם בפנקס הבטיחות הכללי    

 שינוהל באתר ולקבל את אישורו.     

 בלן מתחייב להציג באתר הבנייה שלט הכולל את פרטיהם ומענם של מבצעי הבנייה ושל מנהלהק .4

 העבודה, וכן את מהות העבודה המתבצעת.     

 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לתנאי המכרז, ההזמנה, התכניות, המפרטים הטכניים .5

 ותנאי החוזה הכלליים והמיוחדים.     

 קפדנית שמירה תוך עבודות המבוצעות ע"י קבלני משנה, העבודות, לרבות את לבצע מתחייב הקבלן .6

 לעיל, 3הבטיחות תחת השגחתו המתמדת של בא כוחו אשר מינה כמופרט בסעיף  כללי כל על    

 לרכוש. או/ו לאדם סכנה להוות העלולים ,מחדל מעשה או מכל ולהימנע    

 ז רפואי, על נושא הבטיחות עבור כל עבודה שהואמרכ \הקבלן יהיה אחראי כלפי משרד הבריאות  .7

 ימסור מתוך הזמנה לקבלני משנה.     

 .אי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת העבודה עד להבטחת בטיחותם  של העובדים .8
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 העבודה אתר .9

לארגון  166הקבלן מתחייב להציג למהנדס בית החולים תוכנית לארגון האתר על בסיס תקנה  .א

בהתאם להנחיות משרד העבודה ולאשרה בחתימתו של המהנדס הראשי של בית  אתר העבודה

 החולים. 

 עישון אסור בכל מבני בית החולים. .ב

 .ובטוחה מסודרת ,נקייה בצורה העבודה ביצוע מקום את להחזיק מתחייב הקבלן  .ג

הקבלן מתחייב לגדר לבטח ובצורה ברורה ונכונה ולסמן בשלטי אזהרה כך שיראו גם בשעות   .ד

או נפילה, עקב ביצוע העבודה. הגידור \החשכה, כל שטח או משטח העבודה בו קיים סיכון פגיעה ו

ס"מ(  מפני כניסת אנשים לאתר. דלתות  12יכלול סגירה הרמטית )ללא פתחים ברוחב מעל 

ושערים יהיו סגורים בכל זמן למעט ברגע מעבר עובדים בשער או דלת. חובה על הקבלן למנוע 

 ם זרים לאתר העבודה.כניסת אנשי

 אין לפרק את הגידור לפני גמר כל העבודות כולל של קבלני משנה ופינוי כל הפסולת, הפיגומים .ה

 והסולמות. 

 חל איסור  להשאיר כלי עבודה או לאחסנם מחוץ לאזור המוגדר.  .ו

 הקבלן יוודא שכל עובדיו יישאו  תג זיהוי כל הזמן ששוהים במרכז הרפואי.  .ז

 

 ניהול סיכונים .10

הקבלן יכין וימסור לנציג המרכז הרפואי תוכנית לניהול בטיחות באתר בו נדרשת הכנת התוכנית  .א

 . 2013 -  ג"התשע ,)הבטיחות לניהול תכנית( העבודה על הפיקוח ארגון בהתאם לתקנות

א, הקבלן יבצע הערכת 10באתר בו אין דרישה להכין תוכנית לניהול בטיחות כאמור בסעיף  .ב

 .1אמצעים להקטנתם על גבי טופס בנספח מס'  סיכונים ויציין

 
 הנדסית ובניה בניה עבודות   .11

 -התשמ"ח,)בניה  עבודות(בעבודה  הבטיחות תקנות י"עפ יבוצעו הנדסית בניה או בניה עבודות א.

    1988. 

 עצמו על והוא לוקח ,הבניה עבודות ביצוע את עליו הטיל שהמרכז כמי ,ראשי קבלן הינו הקבלן ב.

 .)בניה הבטיחות בעבודה )עבודות תקנות הוראות לביצוע הכוללת האחריות את הבניה עכמבצ

 שמשכה ,הנדסית בניה או בניה עבודת כל על האזורי העבודה למפקח להודיע מתחייב הקבלן ג.

 .בעבודה הבטיחות לפקודת 192 בסעיף כנדרש ,שבועות 6 על עולה הצפוי
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 חפירות   .12

 בעבודה )עבודות בנייה(  הבטיחות לתקנות בהתאם חפירה עבודות לבצע מתחייב הקבלן .א

 .עפר ועבודות חפירות  -ט'  פרק ובפרט1988   -ח "התשמ 

 .דרישותיהן י"ועפ הנדרשות הרשויות עם חפירה כל לתאם ידאג הקבלן .ב

מהנדס חשמל/מנהל \כל חפירה או חציבה תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל פרויקט  .ג

ם ,זאת כדי למנוע פגיעה בכבלי חשמל או צינורות תת קרקעיים. אין לבצע עבודות שירותים טכניי 

 חפירה ללא מפרט ותוכניות עבודה מאושרות . 

 הריסות .13
 בנייה( בעבודה )עבודות הבטיחות לתקנות בהתאם הריסה עבודות לבצע מתחייב הקבלן  .א

 .הריסות -י'  פרק ובפרט  1988  -ח "התשמ

שה ישירות למכולה ייעודית לפסולת בניין. כאשר קיים צורך לפנות פסולת פינוי פסולת בניין תע  .ב

מקומה גבוהה למכולה הדבר יעשה באמצעות שרוול תוך וידאו שכל השרוול שלם. פתחו 

 התחתון עטוף בכיסוי המכולה.

 חומרי בידוד, כגון צמר סלעים, ייעטף טרם הכנסתה למכולה  בשקית מחומר אטום ועמיד .  .ג
 תלולים או/ו שבירים גגות על עבודה  .14

 בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם תתבצע חלקלקים או/ו תלולים או/ו שבירים גגות על עבודה

  1986  -ו "התשמ תלולים(  או שבירים גגות על )עבודה

 בגובה עבודה .15

 הנדרשים האמצעים בכל וינקוט בגובה משימות לביצוע הקבלן יעסיק עובדים שהוכשרו והוסמכו  .א

, 1970   –ל "חדש( תש בעבודה )נוסח הבטיחות לפקודת בהתאם לעומק נפילת אדם למניעת

בעבודה )עבודה  הבטיחות , לתקנות 1988  -ח "בנייה( התשמ בעבודה  )עבודות לתקנות הבטיחות

 .העבודה קיום בנסיבות המתחייבים הזהירות ולכללי 2007  -ז "התשס בגובה( 

 העובדים לממונה בטיחות של המרכז הרפואי .הקבלן יציג היתרי עבודה בגובה של  .ב

 במקרה שיעורר צורך לצאת לגג, על הקבלן לוודא נעילת דלת יצאה לגג בתום העבודה. .ג

 

 מוקף במקום עבודה  .16

 הבטיחות בהתאם לפקודת תתבצע וכד'(  מיכלים ,ביוב לבורות מוקף )כניסה במקום עבודה .א

 . 2014מוקף",  במקום "עבודה דימוס- נוהל הבטיחות י"ועפ 1970   -ל "תש בעבודה

על הקבלן לוודא קיום כל אמצעי הבטיחות ולבצע כל הבדיקות הנדרשות לפני כניסה לחלל מוקף   .ב

 "עבודה במקום מוקף" 2ראה נספח  –בהתאם לרשימת תיוג 
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 התחשמלות סיכון עימן שיש עבודות או/ו חשמל עבודות  .17

והתקנות הישימות שפורסמו עד  1954חשמל כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאמה מלאה לחוק ה  .א

הקבלן אחראי להבטיח שכל הציוד החשמלי וכל התקנות החשמליות מועד ביצוע העבודה. 

 יעמדו בתקן ובדרישות חוק החשמל.

 .החשמל חוק י"עפ מתאים רישיון בעל חשמלאי י"ע יבוצעו חשמל עבודות  .ב

 חשמל.  מהנדס של ובאישור בידיעה תיעשה חשמל למקור התחברות  .ג

 ורק אך תיעשה ,חשמל מכשירי חיבור/החשמל, ניתוק זרם החזרת/חיבור ,החשמל זרם ניתוק  .ד

 – הבטיחות הוראות"כנדרש ב ותיוג נעילה לכללי מהנדס חשמל ובכפוף של ובאישורו בידיעתו

 "חשמל

מוארקת  ,יבשה ,לעבוד מתכוון הוא בה העבודה שסביבת ,העבודה תחילת טרם יוודא הקבלן  .ה

 א מפגעים.ולל

 העומדים בתקנים תקינים מטלטלים ידניים חשמליים עבודה בכלי להשתמש מתחייב הקבלן  .ו

 .כפול בידוד לעניין

 בין דלף )מפסק פחת(, לזרם מפסק שבו ללוח מחובר יהיה הארכה לכבל המחובר עבודה כלי כל  .ז

 .נייד שהוא ובין קבוע שהלוח

 לעשות שימוש לא וכן השגחה ללא םכלשה חשמל מכשירי להשאיר שלא מתחייב הקבלן  .ח

 .העבודה במקום גלויים חשמל במוליכי
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 גלויה באש עבודה  .18

 להיווצרות הגורמת אחרת פעולה וכל ריתוך ,חיתוך ,חימום :כגון עבודות ביצוע בעת  .א

 ,פיצוץ/האש התפשטות למניעת האמצעים בכל לנקוט הקבלן על ,גלויה אש או ניצוצות

 וכד'. חציצה ,דליקים חומרים של וניטרול הרחקה ,זמינים כיבוי אמצעי קיום לרבות

לפני ביצוע עבודה באש גלויה יש לקבל היתר עבודה חתום בהתאם לנוהל מוסדי "עבודה באש   .ב

 .3. היתר זה תקף ליום אחד בלבד. ראה נספח מס' 2016גלויה" , 

אם להנחיות לכל אורך ביצוע העבודה הקבלן יחזיק במקום אמצעים לכיבוי השריפה בהת  .ג

 שיצורפו להיתר העבודה.

 

 עבודות הכרוכות בפיזור מזהמים כגון עשן, אבק, אדים ומטרדי ריח .19

הקבלן יפעל בהתאם להנחיית "הועדה למניעת זיהומים בזמן בניה ושיפוץ" בכל הקשור למניעת   .א

פיזור אבק, אדים, עשן וכד' לאזורים מאוכלסים. בין אותם אמצעים ילקח בחשבון: איטום 

 אזור עבודה, שימוש באמצעי יניקת אוויר, הצבת שטיחונים, אמצעי בידוד וכד'.

בעבודות בקרבת פתחי אוורור או בסביבת יחידות של מערכות מיזוג על הקבלן לקבל הנחיות   .ב

מראש ממנהל פרויקט  )בהתייעצות עם מנהל מעכות מיזוג( בדבר מניעת חדירת עשן, אבק, 

גמה, צבע/דבק ( דרך פתחי היניקה של מערכות המיזוג לתוך אדים ומטרדי ריח אחרים )לדו

 המבנים. 

 

 העברת צנרת/חיווט דרך גגות וקירות  .20

בסיום כל עבודה המחייבת חדירה דרך גגות, קירות בלוקים או גבס ובמיוחד קירות אש, לצורך 

ים ושיטות העברת צנרת, חוטי חשמל, תעלות לסוגיהן וכד', הקבלן ידאג לאטום את החדירות בחומר

 מתאימות. איטום של קירות אש יעשה בחומרים מעכבי בערה תיקניים.

 עבודה בקרבת צנרת גזים רפואיים .21
אם העבודה מתבצעת בסמיכות לצנרת של גזים רפואיים )צבועה בכחול, ירוק, לבן,חום,או סגול(  .א

 מגן קשיח .יש להגן על הצנרת מפני נזקי חום ע"י יריעות בד חסין אש ומפני נזק מכני ע"י 

כל הפסקה של אספקת גז רפואי מחייבת את הקבלן לקבל אישור  מראש בכתב ממנהל  .ב

 אחזקה.\פרויקט

לפני כל חיבור מחדש יש לוודא כי ננקטו כל האמצעים כדי שהפעלה מחדש לא תגרום לנזקים או  .ג

 פגיעות.

 פואיים.חל איסור מוחלט לבצע שינוי כלשהו מעבר לתוכניות המאושרות במערכות גזים ר .ד

 כללי זהירות בחמצן:  .22
 אסור לחשוף בצורה כל שהיא חמצן למקורות אש, חום וניצוצות.  .א

אסור להביא, בדרך כל שהיא, למגע  בין החמצן או כל פריט המשמש לחמצן, לבין שמנים, משחות  .ב

 סיכה , חומרים דליקים, וכימיקלים. 

, הכפפות או כלי העבודה נושאים אסור לטפל במערכות חמצן או גליליהם באם הידיים, הבגדים  .ג

 שאריות שמן, שומן, משחות סיכה וכדומה. 

 אסור בהחלט להביא למצב בו צינור מוביל חמצן או גליל יהיו חלק ממעגל חשמלי.  .ד

 אין לשמן או לנקות בחומר דליק אביזרי חמצן.  .ה
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 אסור ומסוכן לפתוח פתיחה מהירה את ברזי החמצן .  .ו

 יש לאוורר את המקום ולכבות מקורות אש וחום.  –קום סגור בכל מקרה של פריצת חמצן במ .ז

 

 נהיגה בשטח תפעולי של המרכז הרפואי .23

נהיגה ברכב מותרת רק לנושא רישיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב המופעל . אין להכניס   .א

לשטחים ציבוריים כגון דשא , שבילים , גינות , חצרות בלי לקבל אישור מראש על כך מקצין 

 הביטחון.

 אין להשתמש ברכב תפעולי של המרכז הרפואי ע"י העובדים שלא הוסמכו לכך.  .ב

 

  הקבלן עובדי והדרכת כשירות ,מקצועיות .24

 של מספר מספיק ,זה הסכם י"עפ העבודות ביצוע לצורך חשבונו על להעסיק מתחייב הקבלן .א

 לביצוע ימיםהדרושים והמתא הכישורים להם שיהיו ,נאותה מקצועית רמה בעלי עובדים

 .צורך י"עפ להכשירם וידאג העבודות

 לעבודה הקשור חשבונו בכל על עובדיו את להדריך העבודה תחילת טרם מתחייב הקבלן  .ב

 על הפיקוח ארגון בתקנות כנדרש מקצוע מתאים בעל באמצעות זה והסכם דין י"עפ בטיחותית

 את הבינו עובדיו כי יוודא ן. הקבל  1999 -ט "עובדים(, התשנ והדרכת מידע העבודה )מסירת

 ויקיים יחזור הקבלן .פיה על פועלים הם וכי חשופים בעבודה אליהם והסיכונים ההדרכה

  .לשנה אחת ולפחות העובדים בהתאם לצרכי כאמור הדרכה

 ולאחר מבחינה רפואית לעבודה כשיר יהיה מטעמו מי או/ו מעובדיו עובד כל כי מתחייב הקבלן  .ג

 .דין כל י"עפ הדרושות הרפואיות תהבדיקו כל את שעבר

 
 אישי מגן ציוד .25

 ,מטעמו למי או/ו למועסקיו או/ו ,לעובדיו ומתאים תקין אישי מגן ציוד לספק מתחייב הקבלן

 בו משתמשים שהם ויוודא 1997  -ז "אישי( התשנ מגן בעבודה )ציוד הבטיחות בתקנות כנדרש

 ,אוזניות ,מגן משקפי ,כפפות ,כובעים ,מגן ותקסד ,ביגוד ,בטיחות נעלי  לרבות ,לייעודם בהתאם

 .זוהר וביגוד מגובה נפילה למניעת ציוד ,גשם מעילי
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 ופסולת חומרים ,כלים ,מכונות ,ציוד  .26

 .העבודה לביצוע והמתאימים תקין במצב וחומרים בכלים להשתמש מתחייב הקבלן  .א

 התקני הבטיחות את ולקיים ,לבטח המוגנים וכלים במכונות להשתמש מתחייב הקבלן  .ב

 .יווצר מצב העלול לגרום לפגיעות בנפש שלא כך ,והמיגונים

 לשם בטוח שהוקצה במקום ימצאו והחומרים הפסולת ,הציוד ,העבודה כלי כל כי ידאג הקבלן  .ג

 .לרכוש או לאדם אפשרי נזק כל שימנע ובמקום באופן ויונחו כך

ום נעול ומאוורר. המקום ישולט  אחסון חומרים מסוכנים )דליקים, גזים וכד'( יעשה במק  .ד

 כנדרש בחוק כולל שלט  המתריע על סוגי החומרים המאוחסנים בו.

 יהיו 'הרמה וכו אביזרי ,ההרמה כלי ,התעבורה כלי ,הנדסי-מכני ציוד כל כי מתחייב הקבלן  .ה

 .בתוקף רישיון או/ו בתוקף בדיקה תסקיר ובעלי תקינים

 אחר בכלי תעבורה נוהג וכל הרמה מכונת מפעיל ,הנדסי-מכני ציוד מפעיל כל כי מתחייב הקבלן  .ו

 .בתוקף ורישיון הנדרשת הסמכה בעלי יהיו

הקבלן מתחייב בסיום עבודתו לפנות כל מכונות וכלי עבודה, חומרים כולל חומרים מסוכנים,   .ז

 פסולת כולל פסולת מסוכנת, פסולת בניין שנוצרה עקב עבודתו.

 
 מסוכנים ומקרים עבודה תאונות  .27

 שבגינה ,עבודה תאונת כל על ת"התמ במשרד העבודה על הפיקוח לאגף לדווח מתחייב הקבלן  .א

 .למותו וגרמה במידה ומיידית ימים 3 מעל מטעמו עובד נעדר

 מסוכן או מקרה עבודה תאונת כל על ,שהזמינו המרכז כוח לבא מיידית לדווח מתחייב הקבלן  .ב

 .העבודה ביצוע כדי תוך

 בא עם ולשתף פעולה כתובים מסמכים לרבות לו הידוע המידע כל את ורלמס מתחייב הקבלן  .ג

 .ומקרים מסוכנים תאונות תחקיר בעת הבטיחות על הממונה/המרכז כוח

 בשעת חרום התנהגות .28
 

 עם גורמי  א. במצב של דליקה, שפך חומרים מסוכנים, תאונה כולל תאונת עבודה יש ליצור קשר

ת טיפול. למסור ואחראי את שמך, שם המעביד, מספר טלפון בו ביה"ח לצורך קבלת עזרה או הנחיו

 אתה נמצא, מקומך ואופי מצב החירום.

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 תמצית הוראות התנהגות בזמן שריפה:ב. 

 בעבודת צוות –פעולות במקביל  3ביצוע    
  88-202, מח' הביטחון ביפר 04-6304304", 0" –לדווח למרכזיה 

 הרחקת אנשים מקרבת מוקד השריפה 

 טלפון גורם
מכל טלפון של  0, 04-6304304 מרכזיה

 בית החולים
מכל טלפון  88-202ביפר  ביטחון

 של ביה"ח
-050, תורן 04-6304312 מחלקה טכנית

6246773 
 , נייד 04-6304779 בטיחות

050-6246718 
 100 משטרה

 102 רשות הכבאות 
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 הפעלת מטף וכיבוי ראשוני 
 הפעלת מטף כיבוי

 מטר מהאש 2-3-בא את המטף למרחק של עד כה 

 ) סובב את הנצרה עד לקריעת החבק ) אזיקון 

 יש לאחוז את המטף בידית הנשיאה ולכוון את הפיה/ צינור פיזור על בסיס האש 

 לחץ לחיצה עד לכיבוי מוחלט של האש או התרוקנות המטף 

 צא מהמקום וסגור את הדלתות אחריך 
 אל תשתמש במעלית

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 סנקציות והטלת משמעת .29
 על הממונה/כח המרכז בא הוראות לכל ישמעו מטעמו מי או/ו מועסקיו או/ו עובדיו או/ו הקבלן  .א

 בשל או זה הסכם מתנאי מילוי תנאי אי בגין עבודה הפסקת בדבר הוראה לרבות ,הבטיחות

 .רכוש או/ו לנפש אחר סיכון קיום

 מטעמו כל העובדים רשימת את ,הבטיחות על הממונה/כזהמר כח בא דרישת לפי ,ימסור הקבלן  .ב

 ,להם או לו השייך היתר אחר וכל תעודה ,רישיון כל דרישה י"עפ ויציג אישיים פרטים כולל

 .רכב וכלי מכונות ,ציוד לרבות

  .המרכז מאת בכתב היתר לפי אלא עובדיו שאינם עובדים יעסיק הקבלן לא הקבלן  .ג

 הערכת מסכים כי הקבלן – הקבלן י"ע הבטיחות הוראות הפרת בגין לציוד או למקום נזק נגרם  .ד

 סכום מכל יקוזז זה הקבלן וסכום את תחייב המרכז מטעם מפקח י"ע שנעשתה כפי הנזק שווי

 .עימו ההתקשרות הסכם לפי לקבלן המגיע

 זה המופיעות בנספח הדרישות אחר מטעמם מי או ,מועסקיו או/ו ,עובדיו או/ו ,הקבלן מילא לא  .ה

 יקוזז זה וסכום ,מקרה או/ו יום לכל ח"ש 5000 עד של בשווי קנס להטיל המרכז רשאי -

 .ההסכם י"עפ לקבלן המגיעים מהסכומים

 
 הקבלן הצהרת

 
 מתחייב לעבוד אני וכי הבטיחות נספח תוכן את והבנתי קראתי כי ,בזאת מצהיר מ"הח אני
 .דין כל הוראות י"ועפ פיו על
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 -------------------------    ------------------------- 
 חתימה       תאריך 

 
 -------------------------    ------------------------- 
 שם ומשפחה       ת.ז. 
  
  
 -------------------------    ------------------------- 
 כתובת החברה      שם החברה 
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   1נספח מס'

 נים בעבודת קבלןטופס הערכת סיכו

 תאריך:_____________      

 _______________________הערכת סיכונים בעבודת קבלן
    שם קבלן                          

 פרויקט______________________________________

המלצות לבקרה וצמצום  רמת הסיכון* גורם הסיכון / תרחיש פגיעה 
 הסיכון

אחריות 
 ליישום

 ד סיוםמוע

 סיכוי
 לתאונה

חומרה  חומרה
כוללת 

 )מכפלה(
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 : טבלה להערכת סיכונים של תרחישים )"לוח החלטה"( 1לוח 

 1 - נמוכה מאד
 אך, לקרות עלול

 יקרה לא כנראה
 פעם אף

 2 - נמוכה
 

 אך, לקרות עלול
 עתיםל רק

 רחוקות

 3 - בינונית
 

 מדי לקרות עלול
 פעם

 4 - גבוהה
 

עלול לקרות בכל 
 יום

 

 הסתברות                  
 

 חומרת
 פגיעה

 4 – חמורה 16 12 8 4
  תמידית נכות או מוות

 3 – בינונית 12 9 6 3
  של מחלה או רצינית פגיעה
 . יום 30 מ יותר

 2 – קלה 8 6 4 2
 כושר אי וימי רפואי טיפול

 1 - שולית 4 3 2 1
 ראשונה עזרה רק נחוצה
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 2נספח מס'          
 רשימת תיוג של בדיקות שיש לבצע לפני הכניסה לחלל מוקף.

 
 מס'
 סד'

 תאור הבדיקה
 נבדק

 הערות
 לא כן

וודא שאיזור העבודה נקי לגמרי מחומרים רעילים  1
 וקורוזיביים. 

   

    אישי והרכבתו ע"י אנשי הצוות .וודא תקינות של ציוד מגן  2
וחיבורו לכננת  וודא קיום חבל הצלה באורך מתאים 3

 הרמה.
   

וודא שכל החלקים הנעים בתוך איזור העבודה מנותקים  4
חשמל, לחץ אויר, לחץ מים, קיטור, לחץ  -ממקור ההפעלה

 שמן וכד'. 

   

 וודא שקיים איורור טבעי או מכני לחלל המוקף )פתיחת 5
 פתחי אוורור או אוורור מאולץ(.

   

    בדוק את כמות החמצן בעזרת מכשיר ניטור מתאים.  6
בעזרת מכשיר ניתור   בדוק אדים רעילים בחלל המוקף 7

 מתאים. 
   

וודא  סוללה תקינה של מכשיר ניתור חמצן וגזים רעילים.  8
 יש לבצע בדיקת חמצן וגזים  במשך כל זמן העבודה. 

   

    תמש בתאורה מוגנת התפוצצות .הש 9
וודא שאדם נוסף מוצב מחוץ לחלל המוקף לצורך השגחה  10

 והזעקת עזרה במקרה חירום. 
   

וודא שהאדם המוצב כמשגיח עבר הדרכה והסמכה לעבודה  12
 במקום מוקף. 

   

וודא שהציוד והכלים החשמליים המשמשים את העובדים  13
 מוגן התפוצצות ותקינים  בתוך החלל המוקף הינם מסוג

   

לפני ביצוע עבודות של ריתוך וחימום וודא שוב שאין  14
 נזילות מהצנרת השייכת לחלל המוקף. 

   

    אין להכניס מיכלי גז דחוס לחלל המוקף.  15
וודא שגזים רעילים הנפלטים מכלי העבודה מנותבים  16

 החוצה מבלי לפגוע בעובדים. 
   

העבודה מתבצעת מתחת לכביש יש לוודא  במקומות בהם 17
שאין כניסת גזים רעילים הנפלטים מכלי הרכב הנעים על 

 הכביש. 

   

וודא שציוד כיבוי אש קיים בהישג יד והוא תקין ומתאים  18
 לסוג העבודה. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשימת תיוג והיתר עבודה באש גלויה -3נספח מס' 

    



[70] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היתר עבודה באש גלויה

 כל אמצעי הבטיחות  ואמצעי הכיבוי הנדרשים יש לוודא שקיימיםדה באש גלויה לפני עבו

 עבודה באש גלויה מבוצעת על ידי:

  עובדי החברה 
  קבלני משנה 
  אמצעי הכיבוי זמינים לפעולה 

 תאריך  ________________________
 מיקום  ________________________

 ____________מועד ביצוע העבודה  ____________
 שם העובד/ים המבצעים את העבודה / צופי האש

 
 תנאים נוספים לביצוע העבודה והערות:

 
 
 

אני מאשר שבדקתי את תנאי ביצוע העבודה, כללי הבטיחות 
והסיכונים הנלווים האחרים, כולל רשימת התיוג, ועל סמך 
עמידה בדרישות הבטיחות היתרתי ביצוע עבודה באש גלויה. 

 ף לתנאים הרשומים בטופס זההכל בכפו
 

 

 תאריך האישור  __________________

 פרטי המאשר/ים  _________________

 חתימה _____________________

 היתר זה בתוקף ליום אחד בלבד!

 אישור על סיום עבודה:

 תאריך  ________________________

 פרטי המאשר  ___________________

 __________חתימה  _____________

 רשימת תיוג לבדיקה:
 

  .אמצעי הכיבוי זמינים לפעולה 
  .ציוד העבודה באש גלויה תקין 
 11-חומרים דליקים, כולל מוצקים, נוזלים ואבק,       הורחקו מעבר ל 

 מטרים.
  .באזור אין אווירה נפיצה/דליקה 
  .הרצפה נקייה 
  ביריעות עמידות באש. רצפה "בעירה" הורטבה ו/או כוסתה בחול או 
  .חומרים בעירים אחרים פונו או כוסו ביריעות עמידות אש 
 .כל הפתחים ברצפה, בקירות ובתקרה נחסמו ע"י יריעות עמידות אש 
  .הורחקו חומרים בעירים הנמצאים מעבר למחיצות 
  יש לשלט יציאות חילופיות. -אם נחסמו יציאות עקב העבודה 
 שהכילו חומרים דליקים נשטפו ונוטרלו. מיכלים וצינורות 
  הוא יימצא במקום לאורך כל המשמרת, כולל  -אם שולב צופה אש

 ההפסקות, וחצי שעה לאחר סיום העבודה.
  .לצופה האש יש ציוד כיבוי מתאים ואמצעי אתראה על שריפה 
  קיים אישור עבודה מתאים גם לכך. -אם העבודה מבוצעת במקום מוקף 
  קום המוקף" מוגן ע"י מערכת לגילוי אש ועשן.ה"מ 
  .קיימת מערכת שאיבת עשן וכן איוורור מתאים 
 .יבוצע הליך מסודר של הדממה, נעילה ושילוט מערכות, אם נדרש 
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 4נספח מס'
 הקבלן לתדרוך בטיחות הדגשי

 
 
 לעבוד לו יהיה מותר שבהם המקומות הם והיכן העבודה מקום גבולות ,העבודה למקום הכניסה דרכי .1

 .עובדיו ועל עליו הכניסה אליהם שאסורה או ,לעבור או

 .בורות ,פתחים של ובטוח אמין וכיסוי העבודה מקום גידור .2

 .רגל להולכי בטוחים מעברים .3

 .ומיקומם השלטים סוגי – והכוונה אזהרה שלטי הצבת .4

 .ירוםח ומקרי תאונות על הדיווח ואופן חירום לרכבי גישה .5

 וכד'. עבודות ריתוך ביצוע בעת דליקים חומרים והרחקת מחיצות התקנת ,גלויה באש עבודה כללי .6

 .ומיקומם אש לכיבוי ואמצעים דליקות מניעת .7

 .העבודה ביצוע בעת וסדר ניקיון .8

 .אישי מגן בציוד שימוש .9

 .מכונות מיגון .10

 וכד'. שימוש בסולמות ,ומתחתיו העבודה לאזור אדם גישת מניעת ,נפילות מניעת :בגובה עבודה כללי .11

 .)וכד' מיכלים ,ביקורת תאי ,ביוב לכוכי כניסה( מוקפים במקומות עבודה כללי  .12

 .ומזיקים חיים בעלי עם אפשרי מגע מעצם הנובעים סיכונים .13

 )כפול בידוד ,פחת ממסר ,הארקה )רציפות ותקני תקין חשמלי בציוד שימוש .14

 .חשמליים מתח קווי בקרבת עבודה .15

 .חי-מתח תחת עבודה איסור .16

 .בדרכים לעבודה היתר  .17

 .התעבורה לחוקי ציות  .18

 .תקינים וכלים ציוד  .19

 .לתאונה לגרום שעלולים ספציפיים סיכונים  .20
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 מסמך ט'
 
 09/2020מכרז פומבי 

 לשדרוג מערכת החשמל והפיקוד לחדרי הניתוח
 במרכז הרפואי הלל יפה 

 

 מהציון המשוקלל( 15% צון לקוחותניתוח אמות מידה שביעות ר
 

הציון בנוגע לשביעות רצון לקוחות )סעיף ב' באמות המידה( יינתן על ידי תשאול הממליצים שצוינו על ידי 
ממוסדות של משרד הבריאות לרבות בתי חולים ממשלתיים, המציע בתשקיף המשתתף ו/או על ידי ממליצים 

המרכז הרפואי יתשאל שני ממליצים  .שות במסגרת מכרז זהשבוצעו אצלהם עבודות דומות לעבודות הנדר
    לפחות והכול בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לטופס זה.

היה וממליץ מסרב לענות יהא רשאי המזמין לפנות למציע ולבקש שמות ממליצים נוספים לאלה שצוינו עם 
 הצעתו ו/או ליתן ציון אפס בסעיף זה.

 
 בסעיף זה,  וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעתו.  75% -מציע שיקבל ציון נמוך מ

 
 

 הנושא הנבדק משקל הציון
 גבוה

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 נמוך
1 

  

 עמידה בלוחות זמנים  5%     

 וגמישות מקצועיות 5%     

 מקצועיות קבלני המשנה של הקבלן 5%     

 
 

 הערות : 
 
 
 
 
 
 

 __שם המציע/ספק: ______________________________
 

 שם הלקוח: ________________________________
 

 נציג הלקוח: ________________________________
 

 תאריך הבדיקה: _____________________________
 

  חתימת הבודק _________________  שם הבודק _____________________


