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תאור
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מחיר
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סה"כ

פרק  08מערכת קריאת אחות מחלקה B
תת פרק  08.1מערכת קריאת אחות
 .1כל הסעיפים כוללים אספקה ,התקנה,
שלוט ,תיעוד מושלם ,הדרכה ,שנת אחריות,
הפעלה ,בדיקה ואינטגרציה מלאה ,כולל
תכנית .AS MADE
.2המערכת תהיה כדוגמת דגם  Mשל חברת
 ASCOMהמשווקת ע"י רמיד 03-5733322
אולם הקבלן רשאי להציע מערכות שוות ערך
העונות לנדרש לפי המתואר במפרט הטכני,
הכל כפוף להנחיות במפרט המיוחד.
 08.1.010עמדת אחות מחלקתית עם תצוגה ספרתית,
רב-גונית ,דו -צדדית ,צמודת תקרה ,בעברית,
לשילוב בתקרה למול דלפק אחות ע"פ
המתואר באפיון מדגם  ,NCMD1-BB :בעלת
אישור בכתב לשימוש בשבת.

י ח'

 08.1.020בקר מרכזי למערכת קריאת אחות הכולל
מתאם למודם ומודם למתן שרות מרחוק,
ושעון זמן אמת ומנגנון איחוד מחלקות כמפורט
באפיון מדגםNISC2-AALX :

י ח'

 08.1.030מחשב ) (SERVERניהול קריאות בזמן אמת,
דוחות היסטוריים ויצוא קבצים למערכות
חיצוניות כמפורט באפיון מדגם:
 - NNSS2-AALX-LXXCאופציה

י ח'

1.00

 08.1.040ספק כח/מטען וסוללות גיבוי ל  1 -ש"ע בלא
מתח רשת מדגם R414388 :

י ח'

1.00

 08.1.050מעגלי כניסות עבור כל לחצני הקריאה ,ביטול
ומנורות הסימון המתוארים בכתב כמויות זה,
לבקרת קריאת מצוקה לאחות כמפורט באפיון
הכולל מתאם תקשורת בשיטת BUS LON
מדגם NIAM3-AAAA:

י ח'

 08.1.060אביזר חדר אשפוז ראשי הכולל  :לחצן קריאה
עם נורית ,לחצן ביטול עם נורית מדגם :
NPWU2-BEAS

י ח'

 08.1.070אביזר קריאה בפס האספקה הכולל  :לחצן
קריאה עם נורית ושקע ללחצן מטלטל
עם זיהוי ניתוק הלחצן מהשקע מדגם :
NPWU2-BABS

י ח'

 08.1.080אביזר קריאה מסוג מטלטל הכולל  :לחצן
קריאה עם נורית מוגן מים ותקע עם מנגנון
זיהוי ניתוק מהשקע מדגם NPMH1-BAAS :

י ח'

2.00

1.00

5.00

18.00

34.00

34.00

להעברה בתת פרק 08.1
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מהעברה

 08.1.090אביזר קריאה ממקלחת מסוג משיכה
הכולל  :לחצן ביטול עם נורית וחוט
משיכה לקריאה עם מנגנון הגנה מפני
משיכת יתר של החוט מדגם :
NPWU2-BAES

י ח'

 08.1.100אביזר קריאה משירותים הכולל  :לחצן
קריאה עם נורית מוגן מים מדגם :
NPWU2-BAES

י ח'

 08.1.110אביזר ביטול שרותים/מקלחת ראשי הכולל :
לחצן קריאה ,לחצן ביטול מדגם :
NPWU2-BEAS

י ח'

 08.1.120אביזר קריאת מצוקה לצוות הרפואי הכולל :
לחצן מצוקה בגוון כחול עם נורית מדגם
NPWU2-BBAA :

י ח'

 08.1.130מנורת סימון כללית לחדר ,לשרתים להתקנה
מחוץ לשרותים או במסדרון עם  2שדות הארה
מסוג "לדים" מדגם NLED1-ABAS :

י ח'

 08.1.140חיווט המערכת כולל אספקה ,השחלה
בצנורות ,חיבור בשני קצוותיו של כבלי
תקשורת בהתאם להגדרת יצרן המערכת כולל
ויסות ,בדיקה ,הכל מושלם ומוכן לשימוש לפי
נקודות תקשורת.

נק'

120.00

 08.1.150מתאם למערכת זימון הקיימת בבית החולים

קומפ'

1.00

 08.1.160אחריות ושירות למערכת הנ"ל לשנה נוספת,
מעל שנת האחריות הכלולה במחירי החוזה,
למשך  7שנים.

קומפ'

18.00

2.00

18.00

1.00

19.00

7.00

סה"כ  08.1מערכת קריאת אחות

סה"כ  08מערכת קריאת אחות מחלקה B
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סה"כ
פרק  08מערכת קריאת אחות מחלקה B
תת פרק  08.1מערכת קריאת אחות
סה"כ  08מערכת קריאת אחות מחלקה B

סה"כ
ס ה" כ כ ל ל י
 16%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
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