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                                                                מועצה מקומית הר אדר
 

 1/17מכרז מס' 
  הצטיידות חדר הכושר 

  של מכשירי כושר אספקה ותחזוקה
  

  ת  א י       ה מ כ ר ז
  

 :מבוא .1
), מזמיה בזה הצעות  לאספקת מכשירי כושר למרכז המזמין -(להלן  מועצה מקומית הר אדר

, וזאת בהתאם לכל הדרישות וההחיות המפורטות להלן ובמסמכים העירויהספורט 
  הספחים. תאים אלה מהווים מכלול מחייב אחד. 

 
2.   

זכאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה בהתאם לתאיו אך ורק קבלן שמתקיימים בו כל הדרישות 
 :במצטברוהתאים הבאים 

 
המציע הוא יבואן מורשה וספק שירות מורשה של יצרן הציוד ויצרף להצעתו את   .א

 בתוקף ליום הגשת ההצעה. ,אישור היצרן על כך

המציע הוא בעל יסיון במכירה ואספקה של מכשירים למתחם אירובי בהיקף כספי של   .ב
. כולל 2017עד  2012גופים לפחות, בכל אחת מהשים  3ש"ח (ללא מע"מ) עבור  750,000

בתוקף ליום הגשת  אישור רו"ח מוסמךלהוכחת העמידה בתאי זה יצרף המציע 
 .ההצעה

  השתתפות במפגש מציעים.  .ג

 :הזוכהדרך קביעת  .3
 .60% –ציון ודירוג למחיר ההצעה : 1ציון            
 .40% –ציון ודירוג למרכיבי איכות: 2ציון            

  
  :60% – ההצעה למחיר ודירוג ציון: 1ציון . א
  

  הצעות המציעים ידורגו ביחס להצעה המוכה ביותר באופן הבא:
  

     1ציון =  X  100%     עת המחיר כולל מע"מ של ההצעה המוכה ביותרהצ
  ההצעה הבדקת כולל מע"מ     

  
  .40% – המפורט לפי איכות למרכיבי ודירוג ציון: 2ציון . ב
  

  יקבע לפי בחיה מצטברת כלהלן:
  

  קודות 50למרכיב זה יתו עד  -: המציע יסיון. 1ב
  .בפרט המכרז שוא ומהסוג בכלל כושר לחדרי ציוד אספקת בתחוםיסיון      

  במתן שירותי תחזוקה ותיקון תקלות ללקוחות. יסיון
  

רשימת חדרי כושר לפי הדרישות בתאי הסף, כמו , המציע יצרף (בטבלה בתאי המכרז) 
להל שיחה טלפוית ו/או  המזמיןכן יצרף רשימת אשי קשר איתם יוכל ציג מטעם 

  להתרשם בשטח.
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  קודות 50עד  למרכיב זה יתו - איכות הציוד המוצע:. 2ב

המציע יפרט את הדגם והיצרן לגבי כל מכשיר ומחיר אותו הוא מציע בהצעתו וזאת 
  בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

  
יוכל לפי שיקול דעתו לבקר אצל הספקים או , שמוה כיועץ למכרז המזמיןהציג מטעם 

  חלקם ולבחון את הציוד המוצע בפעולה.
  

  (יסיון המציע ואיכות הציוד המוצע). 2ב -ו 1שיתן לסעיף בסה"כ סכום היקוד  =  2ציון 
  
  

 ההצעה שציוה המשוקלל יהיה הגבוהה ביותר תהיה ההצעה הזוכה 

 
 : מסמכי ההצעה.       4

  מעטפת המכרז תכלול את כל המסמכים שלהלן: בוסף למסמכים הקובים בסעיף 
 
שהוצאה לבקשת  להשתתפות במכרז ערבות בקאית אוטוומית ובלתי מותית  .א

ובתוקף עד ליום  בלתי צמודה למדד ₪) אלף חמישים  (₪  50,000 המציע, בסך
להבטחת חתימת החוזה על ספחיו ע"י המציע שהצעתו תזכה במכרז  15.7.17

 . )תיפסל על הסף -הצעה שלא תכלול ערבות זו (
 של החתימה מורשי י"ע חתומים כמויות יכתבו, מפרטים לרבות וספחיו החוזה  .ב

 . המציע
 אישור היצרן על היות המציע יבואן וספק שירות מורשה.  .ג
  ).2(2אישור רו"ח בדבר היקף העסקאות כאמור בסעיף   .ד
 קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  .ה
   עטפת המכרז תהיה סגורה היטב וללא סימן מזהה של המגיש.מ  .ו
ורשומות על פי חוק פקסי חשבוות  יהול על ההצעה הגשת למועד תקף אישור  .ז

 .1976- עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת יהול חשבוות), תשל"ו
צילום של תעודת ההתאגדות של המציע בחברה או שותפות הרשומים כדין   .ח

ואישור של רו"ח או עו"ד בדבר מורשי החתימה המוסמכים לחייב בחתימתם את 
 המציע. 

  רשימת עבודות קודמות כדרש בתאי המכרז לעיל.   .ט
כל שיוי או תוספת שייעשו במסמכי במכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין   .י

ע"י תוספת ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון 
 בהצעה ואף עלולים להוביל לפסילתה. 

  
  

 : שוות.      5 
 . באתר האיטרט של המועצהתיק המכרז מצא לעיון    .א
 שלא יוחזרו. ₪,  1,000יתן לרכוש את מעטפת המכרז תמורת סך של   .ב
אולם הספורט ב 11:00בשעה:  4/4/2017כס מציעים יתקיים ביום שלישי ה:   .ג

 הר אדר. 1ברח' הפסגה 
את מעטפת ההצעה כשהיא חתומה היטב וכוללת בתוכה את כל המסמכים   .ד

, יש להגיש ביד אישית (ולא באמצעות שירותי הדואר) לא לעיל 4שפורטו בסעיף  
בשעות  המועצה  במזכירות 12.30בשעה   20/4/2017מיום חמישי ה: יאוחר 

הקבלה המפורטות לעיל. מעטפה שלא תוגש עד המועד והשעה ה"ל לא תתקבל 
 ותוחזר למציע. 
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 .מועד פתיחת מעטפות ההצעה יפורסם עם הגשת המכרז   .ה
ימים לחתום  7יהיה חייב המציע תוך  -למציע על זכייתו במכרז הודיע המזמין   .ו

על כל מסמכי ההתקשרות ולהמציא ערבות בקאית אוטוומית כמפורט בחוזה 
 וזאת להבטחת התחייבויות המציע עפ"י החוזה. 

  
  
  

  המציע): ______________________________ -(להלן  המציעשם 
  
 

 המציע: ____________________מס' רישום חברה/מס' ת"ז של 
 

 שם מורשה החתימה החותם: ___________________ מס' ת"ז: _______________
 

 שם מורשה החתימה החותם: ___________________ מס' ת"ז: _______________
 

 : עיר ____________ רחוב _____________ מס' ______ ת"ד ______ כתובת המציע
 מיקוד _________

 
  מס' טלפון בעבודה: _________________ מס' פקס בעבודה: _________________

 
 מס' טלפון ייד: __________________

 
פרטי חשבון בק: 

____________________________________________________ 
  

  כתובת מייל ________________________@_______________
  

  (ע"י מורשי חתימה):  חתימת המציע
  _______________  __________________ 

  חתימה                 חתימה
  

 
  אישור מורשי חתימה: 

  
לעשות כן וכי  מאשר כי החותם/ים לעיל בשם המציע מוסמכים אי הח"מ עו"ד _______  

  התקבלו אצל המציע כל ההחלטות עפ"י מסמכי התאגדותו. 
  
                __________________    

  עו"ד      
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  מועצה מקומית הר אדר
  לרכישת ציוד לחדר כושרחוזה 

  
   2017  ביום ____חודש __ בהר אדרשערך וחתם 

  
  מועצה מקומית הר אדר   :בין

___________________  
___________________  

      
    )"המזמיןאו " הרשות"(להלן: "

  מצד אחד          
  ' ___________חפחברת _______________     לבין:

השמע___________________________________  
  טלפון _________________     פקס______________

  ")הספק"(להלן: 
  מצד שי            

  
מרכז שעייו רכישת ציוד לחדר הכושר במבה  1/17 פרסמה מכרז פומבי מס' המועצה    :הואיל

  ");המכרז" -(להלן הספורט
והספק הגיש הצעה במכרז וועדת המכרזים המליצה עליו כבעל ההצעה הטובה ביותר   והואיל:

  ; הרשותבמכרז והמלצתה אושרה ע"י ראש 
  

  הוסכם בין הצדדים
  האספקה

  
(כתב תמורת המחיר הקוב בהצעת הספק במכרז ציוד את  למועצההספק מתחייב לספק  .1

 .תאם למפרט הטכיובה לפי העיין עבור כל פריט ציוד המחירים והכמויות) 
 
 לחוזה ומהווה חלק בלתי פרד ממו. Aכתב המחירים והכמויות מצורף כספח  �
 
 לחוזה ומהווה חלק בלתי פרד ממו. B מפרט טכי מצורף כספח  �

  
 ימי לוח ממועד חתימת חוזה זה. 30אספקת והתקת הציוד באולם תבוצע ע"י הספק תוך  .2
ע"י הספק והתקתו בחדר הכושר באופן שהוא מוכן משמעו: הובלת הציוד  -ביצוע ההזמה .3

 לשימוש.
, על תעודת המשלוח מהל מרכז הספורטציוד תלווה בתעודת משלוח ורק חתימת ה תאספק .4

 . הרשותהותקן לשביעות רצוה של סופק וייחשב כאסמכתא לכך שהציוד 
 .הרשותעד למסירתו וקבלתו ע"י   הספק יהיה אחראי לכל אבדן וזק שחל בציוד .5
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  התמורה ותשלומה
 

כתב המחירים), הוא סופי ומוחלט ולא יחול בו כל שיוי הקוב בהצעת הספק במכרז (המחיר  .6
 .מכל סיבה שהיא 

להסיר ספק, המחיר כולל הובלה, התקה ושירות וכן כל הוצאה ישירה ועקיפה שיש לספק  .7
 .  באתר בקשר לרכישת הציוד, אספקתו והתקתו

תעודת המשלוח של הספק לא תכיל כל סעיפים משפטיים ולא תכיל כל שיוי ביחס לתאי  .8
 המכרז חוזה זה. 

בגין ההזמה וסכום החשבוית  ישולם , כדיןחשבוית מס  לרשותבמועד ההתקה, הספק ימציא  .9
 ההתקה ובלבד שסכום זה תואם למחירי החוזה. ממועד, יום 35של שוטף +  בתאיםלספק 

  
  ר הסבהאיסו

 
הספק איו רשאי להסב, להמחות או להעביר לאחרים את חובותיו ו/או זכויותיו על פי חוזה זה,  .10

 מראש ובכתב. הרשותללא הסכמת 
  

  אחריות לזיקין וביטוח
 

הספק יהא אחראי לכל זק שהוא, בין לזק גוף בין לזק רכוש, בין לזק ממון, ו/או לכל זק  .11
כתוצאה ממעשה או  ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, הר אדרלמועצה מקומית אחר שייגרם 

אליהן בין  מחדל מצד "הספק", הובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר
במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם גרם על ידו בין אם גרם על ידי עובדיו ו/או 

  ו/או כל התון למרותו. שלוחיו
חשבוו  מתחייב לבצע על  הספקזה ו/או עפ"י כל דין,  חוזהבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י מ .12

ולקיימם בתוקף  ,Cהמצ"ב כספח  ""אישור עריכת הביטוח: , כמפורט באת הביטוחים הבאים
 במהלך כל תקופת החוזה וכל הארכה שלו.

 
  אחריות עפ"י דין.ביטוח אחריות המוצר יחודש באופן רצוף כל עוד ל"ספק" יש 

  
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות :   .א

  $ סה"כ לתקופה. 1,000,000 - רוע וי$ לא 1,000,000
הכיסוי יהא בוסח ובתאים שאים פחותים מתאי הפוליסה הידועה 

  בשם "ביט".  
  ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות :  .ב

  $ למקרה ולתקופה. 5,000,000  -$ לעובד ו 1,500,000
הכיסוי יהא בוסח ובתאים שאים פחותים מתאי הפוליסה הידועה 

  בשם "ביט".  
המגיעים   [מובן שעל הספק לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים 

  עבור העובדים].  כחוק,
$  1,000,000  -רוע וי$ לא 1,000,000לפחות :בגבול אחריות של  המוצרביטוח אחריות   .ג

  סה"כ לתקופה.
הכיסוי יהא בוסח ובתאים שאים פחותים מתאי הפוליסה הידועה 

  בשם "ביט".  
מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו ברציפות, כל עוד יש לו  "הספק"

  אחריות עפ"י דין.  
    

כספח  המצ"ב וסח, עפ"י האישור עריכת ביטוח מזמין, ימציא ל  הספקבמעמד חתימת החוזה,  .13
C, : אשר יכלול בין השאר 
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  .קיים הסדר לתשלום הפרמיותאישור ש  .א
/הביטול לא ייכס צמצוםה –ו/או ביטול הפוליסה  צמצוםאישור שבכל מקרה של   .ב

למבוטח וגם יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם  60לתוקף בטרם חלפו 
 "מזמין".ל

יום לפי תום תוקפו של כל  15מתחייב להמציא ל"מזמין" אישור חדש, לפחות  "הספק"
  אישור, כל עוד הוא מחויב לכך עפ"י חוזה זה.

  
הביטוחים הזכרים לעיל הים דרישות מיימום בלבד ו"הספק" רשאי לבצע ביטוחים וספים  .14

  כראות עייו, על מת לכסות את מלוא אחריותו.
ות את כל דרישות והתאות הפוליסות וכן בקרות מקרה ביטוח מתחייב למלא בקפד הספק .15

  לפעול למימושן של הפוליסות. להודיע על כך מיידית ל"מזמין" וכן 
   הספק יישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית עפ"י הביטוחים ה"ל. .16

  
  שירות ותחזוקה

 
אספקתה של כל יחידת שתחילתן במועד , מלאה שות אחריות 5התמורה עבור הציוד,  כוללת  .17

 ציוד לפי העיין.
האחריות כוללת תחזוקה, תיקון תקלות, אספקת חלפים והתקתם ע"י טכאי מוסמך מטעם  .18

 הספק.
 על תקלה. המועצההודעת קבלת מה')  -(א' ימי עבודה 2הספק מתחייב כי התיקון יבוצע תוך  .19
י מוסכם ללא הוכחת זק בסך פיצו מועצהישלם הספק ל , בגין כל יום של איחור בתיקון התקלה .20

 על פי כל דין. המועצהליום מבלי לגרוע מכל סעד וסף שלזכות ₪  250של 
, הוא ימציא לה המועצהלהבטחת חיובי הספק לשירות ותחזוקה, במעמד חתימת חוזה זה ע"י  .21

שהוצאה לבקשת הספק . ערבות זו ₪  30,000ומית ובלתי מותית בסך של וערבות בקאית אוט
תהא רשאית לחלט את הערבות או  המועצה חודשים ממועד הפקתה.  48תעמוד בתוקפה למשך 

מקצתה על מת לשפות את עצמה על כל עלות והוצאה בגין תיקון הציוד באם הספק לא עמד 
 בחיוביו לעיין אחריות  ושירות.

  
  תרופות בשל הפרת חוזה

 
  1970-על הפרת חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה ), תשל"א  .22
 תהא זכאית לבטל חוזה זה  לאלתר: המועצהבקרות כל אחד מן האירועים שלהלן,  .23

 חוזה זה;ביגוד להספק הסב את התחייבויותיו   .א
 או לפירוק ;, הסדר ושים הספק הגיש בקשה להקפאת הליכים   .ב
 14ספק בקשה למיוי כוס כסים או בקשת פירוק והיא לא הוסרה תוך כגד ה הגשהו  .ג

 יום;
 .המועצהימים מדרישת  7הספק  הפר חוזה זה הפרה יסודית ולא תיקן אותה תוך   .ד

  
  סמכות שיפוט

 
  סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הוגע לחוזה זה, תהא לבית המשפט המוסמך בירושלים.

  
  

____________              ___________  
 הספק                       המועצה       
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  Aנספח 
  חדר כושר -הר אדר

  המשתתףהצעת  – כתב כמויות ומחירים
  

  ציוד אירובי .1
  

כמות   שם המוצר
  דרשתנ

 מחיר ליח'
  כולל מע"מ

מחיר לסך 
כולל  היחידות

  מע"מ

  יצרן/דגם

        6  הליכון -מסלול ריצה  

  קרוס טריינר/ מדרגה
  אליפטית אדפטיבית

3        

        2  אופניים בישיבה נמוכה

  אופני ספינינג כושר 
  בישיבה גבוהה

15        

  
  

  מכשירי חיזוק .2
  

כמות   שם המוצר  מספר
  נדרשת

 מחיר ליח'
  כולל מע"מ

 מחיר לסך היחידות
  כולל מע"מ

  יצרן/דגם

 לחיצת מכשיר  1
  בישיבה רגליים

1        

 - מקרבי  מכשיר  2
  בישיבה ירך מרחיקי

1        

 ברך כופפי מכשיר  3
  בישיבה

1        

 ברך פושטי מכשיר  4
  בישיבה

1        

        1  גרביטון  5

פולי עליון +  מכשיר  6
  חתירה

1        

        1  שכמות/ חזה פרפר  7

 חזה לחיצת מכשיר  8
  בישיבה

1        

ספת כפיפות   9
  מרפקים חופשי

1        

ספת כפיפות בטן   10
  מקצועית

1        

מכשיר קרוסאובר   11
  פינתי

1        

        1  גו זוקפי ספת  12

-90 מתכוונן ספסל  13
  מעלות 180

1        

 למשקולות יד מעמד  14
  V      

1        
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  Plate Loaded משקלות צלחות בהעמסת כוח מכשירי .3
  

כמות   שם המוצר
  נדרשת

 מחיר ליח'
  כולל מע"מ

 מחיר לסך היחידות
  כולל מע"מ

  יצרן/דגם

        1  בשכיבה חזה ספת לחיצת

 POWERכלוב חופשי 
 STATION  

1        

  
 

כמות   שם המוצר
  נדרשת

 מחיר ליח'
  כולל מע"מ

מחיר לסך 
כולל  היחידות

  מע"מ

  יצרן/דגם

        1  אורך  Wמוט אולימפי 

מוט אולימפי למשקולות 
  מקצועי

2        

        1  מוט אולימפי קצר

יח' מכול  4  משקולות צלחות
  משקל

      

יח' לפי  8  ג"ק 4 עד יד משקוליות
  טבלה

      

  משושה יד משקוליות
  ג"ק 5-30 

        זוגות 16

        2  כפול לפולי אימון ידיות

מוטות להתעמלות אירובית 
  ק"ג 2-6בודיבר 

        יח' 5

משקוליות קשירה לרגליים 
  ק"ג 2.5 -0.75

        יח' 10

 2-20משקוליות קטר בל 
  ק"ג

        יח' 10

 
  אביזרי עזר .4

  
כמות   שם המוצר

  נדרשת
 מחיר ליח'
  כולל מע"מ

מחיר לסך 
כולל  היחידות

  מע"מ

  יצרן/דגם

   MTסטנד תליה למזרני 
  מזרונים 10 :ל

1        

        10     1.5*60*140מזרן לולאות 

        4    מדרגה אירובית קטלר

        4ס"מ   33פיתת בלאנס קוטר 

        5  ק"ג     5 - 1כדורי כח 

        4  פלציב 90גליל ספוג כחול 
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  יח') 1אלקטרוני    (  שומן אחוזי ומד משקל .5
  
  

כמות   שם המוצר
  נדרשת

 מחיר ליח'
  כולל מע"מ

מחיר לסך 
כולל  היחידות

  מע"מ

  יצרן/דגם

 שומן אחוזי ומד משקל
  אלקטרוני    

1        

  
  
  
  

  מחיר כולל של המציע
  

 

  
  החברה המציעהשם 

  
  מספר חברה

  
  סה"כ מחיר כולל מע"מ

  
  הערות

        

  

  

  

______    ____________  

 חתימת המציע       תאריך
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  Bנספח 
  הר אדר  - לחדר הכושר הנדרש לציוד טכני מפרט

  

  אירוביים מכשירים
  

  :כללי מפרט
  .ביום פעילות שעות 18 של מסחרי לעומס מותאם .1
  .ישראלי חשמלי למתח מותאם .2
  .ג"ק 160 עד משתמש משקל .3
  ,נותר זמן, חולף זמן, התנגדות/שיפוע, דקה)/צעדים, מ"ק/קצב (דקות, מהירות: צג נתוני .4

  .הספק, קלוריות צריכת, דופק
  .)יתרון (עברית אנגלית: הנתונים שפת .5
  .משתנה שיפוע, דופק מונחות אימון תכניות .6
  (Quick Start) מהירה  הפעלה .7
  (Pause)  השהיה  לחצן .8
  .)יתרון חזה (משדר ידניים מדידה יחיישנ באמצעות: דופק מדידת .9

 .שיפוע/מהירות/התנגדות של מהיר לשינוי לחצן/ידית .10
 ., כחלק אינטגרלי מהמכשירבמסלול ריצה וקרוסטריינר צג טלוויזיה עילי בלבד .11
 .באופני משענת צג טלוויזיה עם מסך מגע .12
  במסך  I Pod/ Smart Phone   של הווידאו תוכן להצגת אפשרות .13
 .במכשיר תקלה על בצג התראה הודעת .14
 .תחזוקה והתראות שימוש כמות על מידע .15
 .אימונים ומעקב לתיעוד לאפליקציה לחיבור אופציה .16

  
  :ספציפי מפרט

  
                הליכון -ריצה מסלול .1
 .ומעלה ס"כ AC   4 :מנוע  .א
 )שנאי ללא( הישראלי לסטנדרט מותאם: חשמל  .ב
 .ס"מ 140מינימלי של ס"מ , אורך מסילה  50 מינימלי שלרוחב מסילה  :ריצה משטח מידות  .ג
 בולמי זעזועים.  8: מינימום זעזועים בולמי  .ד
 .ש"קמ 25-22 : ביןמרבית מהירות  .ה
 .מהירה לעצירה חירום מעצור  .ו
  מעלות. 20-14שיפוע מסילה: בין   .ז
 מסך מדיה עילי .  .ח
 .עצמאית הריצה חגורת ועוצר המכשיר את עוזב מתאמן כאשר מזהה צעידה חיישן  .ט
 
    אדפטיבית אליפטית מדרגה/טריינר קרוס .2
  .המתאמן לנוחות בהתאם מסלולו או/ו הצעד גודל את לשנות המאפשר מכשיר  .א
  .ידיים לעבודת ידיות+  רגליים לעבודת דוושות=  משולבת: המכשיר פעולת  .ב
(הכוונה שלמכשיר יש דינמו, שמתחילים בפעילות הוא  .עצמית נטען מכשיר: אנרגיה מקור  .ג

 נדלק עצמית)
 ומעלה קושי דרגות 20  .ד
  .המכשיר בידיות או הצג בקדמת מהירים לחצנים באמצעות התנגדות לשינוי אפשרות  .ה
 .יתרון האחורי מצדו המכשיר על עליה  .ו
 מסך מדיה עילי  .ז
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    נמוכה בישיבה . אופניים3
  .עצמית נטען מכשיר: אנרגיה מקור  .א
  .25-20אופני כושר עם משענת בעלי רמת התנגדות   .ב
 .דיווש השהיית לאחר גם מהירה תגובה/רציפה התנגדות  .ג
 מסך מדיה מגע.  .ד
 .באמצע חצוי מכשיר גוף  .ה
 .מתכווננת מושב משענת  .ו
 .המכשיר בידיות או הצג בקדמת מהירים לחצנים באמצעות התנגדות לשינוי אפשרות  .ז

 
 
   גבוהה. אופני ספינינג כושר בישיבה 4

  מתכווננותדרגות קושי   .א
 .חלד אל מסילות על נע, ואנכי אופקי מתכוונן מקצועי מושב  .ב
 נייד על גלגלים  .ג
 ק"ג 180משקל משתמש עד   .ד
 מתקן מובנה לבקבוק שתייה  .ה
 מעצור חירום רחב לעצירת גלגל תנופה  .ו
 ונןוכידון קדמי מתכ  .ז

  

  כשירי חיזוקמ
  

  מפרט כללי
  

  .משקולות מערכת בהתנגדות חיזוק מכשירי :הציוד סוג .1
  .קטן רצפה שטח האפשר במידת :מידות .2
   .משקולות למערכת הגנה כיסוי מיגון: .3
  .הרצפה על וסימנים שריטות למניעת המכשירים רגלי על הגנה גומי מכשירים: רגלי חיפוי .4
  .ערך שווה בטיחות אלמנט או בטיחות מנגנון עם משקל בורר פין משקולות: מערכת .5
  .תזוזה מוגן קשיח, ע"שו או גומי ציפוי אחיזה: ידיות .6
  .כבל בריחת למניעת אלמנט גלגלות: .7
  .תרגילים בין במעבר קלה מצבים החלפת. ישיבה כדי תוך מתכווננים :מושבים .8
  .והפעלה לכוונון קל, מהמכשיר קלה ויציאה כניסה :ארגונומיה .9

  .סרק תנועת" / חופש" ומינימום רחב תנועה טווח :דחיקה מדרכי/זרועות תנועת .10
  .קטן רצפה שטח .11
  .ביניים בטווחי משקל לתוספת מנגנון עם משקולת מערכת .12

  
  ספציפי מפרט

  
    .הלחיצה למדרך חירום עצירת ידית: בישיבה רגליים לחיצת מכשיר. 1
  .)הרגליים מדרכי) המכשיר זרועות של ונעילה כוונון מנגנון: בישיבה ירך מרחיקי - מקרבי  מכשיר. 2
  .מתכווננת דחיקה כרית, מתכוונת משענת: בישיבה ברך כופפי מכשיר. 3
  .מתכווננת דחיקה כרית, מתכוונת משענת: בישיבה ברך פושטי מכשיר. 4
  כללי מפרט ראה: גרביטון. 5
  .מתכווננת ירכיים תמיכת כרית או מתכוונן מושב: פולי עליון + חתירה מכשיר. 6
  ,מתכווננים תמיכה וכרית מושב, מתכווננות משיכה/דחיקה זרועות: שכמות/ חזה פרפר. 7
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  אופקיות+  אנכיות אחיזה ידיות   
  אופקיות+  אנכיות אחיזה ידיות, מתכוונן מושב: בישיבה חזה לחיצת מכשיר. 8
  .מתכוונן מושב: ספת כפיפות מרפקים חופשי . 9

  מקצועיתבטן כפיפות ספת . 10
       ג"ק 75 של משקולות צירי 2מתח,  לעליות עליון מוט כולל המכשיר מכשיר קרוסאובר פינתי :. 11
 רצועות 2ו אחיזה ידיות 2. צד בכל נוספים ג"ק 25 של תוספת בתשלום לשדרוג , אופציה אחד כל

  למטה ועד מלמעלה מתכוונן הכבל משיכת מיקום.במחיר כלולות לקרסול
  .מתכווננת קרסול תמיכת כרית או מתכווננת אגן תמיכת כרית :גו זוקפי ספת .12
  .קל לשינוע גלגלים, ולמשענת למושב נפרד כוונון :מעלות 90-180 מתכוונן ספסל. 13
  ק"ג  5-30גם למשושה     V   למשקולות יד מעמד. 15

  
  

  Plate Loaded  משקלות צלחות בהעמסת כוח מכשירי
  

  כללי מפרט
  

  .משקלות צלחות העמסתב כוח מכשירי: הציוד סוג .1
  – .הרצפה על וסימנים שריטות למניעת המכשירים רגלי על הגנה גומי :מכשירים רגלי חיפוי .2
  אולימפי בקוטר משקולות: להעמסת קרניים/מוטות .3
  .משקולות צלחות לתליית מכשיר בכל קרניים 4 לפחותמשקולות:  צלחות אחסון .4
  .ישיבה כדי תוך מתכווננים מושבים: .5
   .תזוזה מוגן קשיח, ערך שווה או גומי ציפוי אחיזה: ידיות .6
  .והפעלה לכוונון קל, מהמכשיר קלה ויציאה כניסה: ארגונומיה .7

  
  

  ספציפי מפרט
  

  כולל ידיות לאחסון משקולותבשכיבה:  חזה ספת לחיצת .1
 ןהביטחו שונות, מוטות בזויות מתח לעליות ידיות כולל: POWER STATIONכלוב חופשי  .2

  במיוחד. כבדים למשקלים מתאים , משקולות לאחסון בקלות, סטנדים משתנים
  
  

  אימון וידיות יד ומשקוליות משקולות צלחות, מוטות
  

   .ס"מ 120אורך   Wאולימפי  מוט .1
  ק"ג. 270מוט אולימפי למשקולות מקצועי למשקל עד  .2
 .כולל זוג סוגרים ס"מ 130-140 מוט אולימפי קצר .3
 .ק"ג 1.25-20  של לצלחות אחיזה ידית כולל גומי מצופות, אולימפי קוטר: משקולות צלחות .4
  .גומי או כרום ניקל: ג"ק 4 עד יד משקוליות .5
   ארגונומית. ידית עם גומי מצופות: ג"ק 5-30משושה  יד משקוליות .6
  לכבל. לחיבור אגסיות טבעות כולל כרום ניקל: כפול לפולי אימון ידיות .7
  ק"ג 2-6מוטות להתעמלות אירובית בודיבר  .8
 ק"ג  2.5 - 0.75משקוליות קשירה לרגליים  .9

   ק"ג . 2-20משקוליות קטר בל  .10
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  אביזרי עזר
  

 מזרונים 10ל   MTסטנד תליה למזרני  •
      1.5*60*140מזרן לולאות  •
   מדרגה אירובית קטלר •
   ס"מ 33פיתת בלאנס קוטר  •
 ג    ק" 5 - 1כדורי כח  •
  .פלציב 90גליל ספוג כחול  •

  
  

      אלקטרוני שומן אחוזי ומד משקל
  

  ;בגדים בהסרת צורך ללא מדידה •
  מדידה נקודות 4 •
  ; 0.1%, ג"ק 0.05: מדידה דיוק •
  ;לפחות ג"ק 150: משתמש משקל •
, אחוז שומן, שומן) (ללא רזה גוף משקל, שומן משקל, כולל משקל: נדרשים מדידה נתוני •

  .מים משקל, )IMPEDENCE( התנגדות, )BMI ( גופני מדד
  

  :למפרט כלליות הערות
  

  .חדש יהיה בהצעה הציוד כל .1
  .סטנדרטי חשמלי תקע בעלי יהיו חשמל הצורכים בהצעה הפריטים כל .2
  .לפחות ג"ק 160 של משתמש לעומס יתאימו בהצעה הפריטים כל .3
  .ובקילוגרמים המטרית בשיטה תהיה במכשירים האלקטרונית התצוגה .4

  
 



  1עמוד  :Cחזוקה של ציוד לחדר כושר                        נספח , אספקה ות1/17מכרז פומבי מס'  –מ.מ. הר אדר 
 

  אישור  עריכת  ביטוח - Cנספח 
  לכבוד

  ")ועצההמ(להלן : "          מועצה מקומית הר אדר
  מזכיר וגזבר המועצה –לידי מר ירון ארנון       90836ד.נ.צפון יהודה  

  

  כתובת משרדיו : ...........................………………………………………שם המבוטח :  

  -ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי 
  
  ציוד לחדר כושר ב"מועצה."נשוא אישור זה : אספקת   .1
 …………………………עד    ………………… - תקופת הביטוח :  מ  .2

  
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של : .3
  

  .  $  לתקופה…………………  -.  $  למקרה  ו………………… 
  $  לתקופה].  1,000,000 –ו $  למקרה   1,000,000  - [לא פחות מ 

  הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
  " בגין מעשה ו/או מחדל של המבוטח, בכפוף ועצהמפוליסה זו מורחבת לכסות את "ה

  לסעיף אחריות צולבת.
  $  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  

  
 אחריות של : ביטוח אחריות מעבידים בגבולות .4

  
  $  למקרה ולתקופה  …………………   -$  לעובד  ו  ………………… 

  $  למקרה ולתקופה].  5,000,000  -$ לעובד  ו   1,500,000[לפחות :  
  הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 המי מעובדי המבוטח וכן בגין אחריות כמעביד של חשבת"  היה וועצהמפוליסה זו מורחבת לכסות את "ה
  " כלפי עובדי המבוטח.ועצהמהשילוחית של "ה

  $.  …………………השתתפות עצמית :  
 ביטוח אחריות המוצר בגבולות אחריות של : .5

  
  $  לתקופה  …………………   - .  $  למקרה  ו…………………

  $  לתקופה].  1,000,000  -$  למקרה  ו   1,000,000  - [הערה :  בשום אופן לא פחות מ 
" בגין מעשה ו/או מחדל של המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות ועצהמפוליסה זו מורחבת לכסות את "ה

  " .ועצהמצולבת. הפוליסה אינה מכסה תביעות של המבוטח כלפי "ה
  כיסוי רטרואקטיבי בתוקף מ : ..............................

  $  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  
  חודשים. 12ה תכלול "תקופת גילוי" של הפוליס

ידרש להפעיל את ת" ,  אשר לא ועצהמהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י "ה .6
  .הביטוחי

הננו מאשרים בזאת שבין המבוטח לבינינו קיים הסדר בעניין תשלום הפרמיה וכן שבכל מקרה של שינוי  .7
השינוי לרעה ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם  –במהלך תקופת הביטוח לרעה ו/או ביטול הפוליסות 

".                                                                                                                     ועצהמיום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל" 60חלפו 
  

  בכבוד  רב,                

 ..  חברה לביטוח בע"מ.………                                                                                          

 


