נספח  - A7מעודכן
(נדרש לאמת מידה  – 9.0.01שביעות רצון לקוחות קודמים)
פירוט ניסיון המציע באספקת הציוד הנדרש:
לקוח 1
שם הלקוח ________________________________________________________________________
פירוט הציוד אירובי ו/או כוח שסופק ללקוח:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
שנת האספקה _______
היקף כספי__________ כולל מע"מ

שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו ______________________________________________________
פרטי איש הקשר :טל'___________________________ פקס'_______________________
דוא"ל __________________@___________________ :

לקוח 2

שם הלקוח ________________________________________________________________________
פירוט הציוד אירובי ו/או כוח שסופק ללקוח:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
שנת האספקה _______
היקף כספי__________ כולל מע"מ

שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו ______________________________________________________
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פרטי איש הקשר :טל'___________________________ פקס'_______________________
דוא"ל __________________@___________________ :
לקוח 3
שם הלקוח ________________________________________________________________________
פירוט הציוד אירובי ו/או כוח שסופק ללקוח:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
שנת האספקה _______
היקף כספי__________ כולל מע"מ

שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו ______________________________________________________
פרטי איש הקשר :טל'___________________________ פקס'_______________________
דוא"ל __________________@___________________ :

עמוד  .מתוך 6

המשך נספח  - A7מעודכן
נספח לאמות מידה
מסילת ריצה – קריטריונים לבדיקת איכות
משקל בניקוד האיכות (מתוך 33% :)111%
מס .קריטריון לבדיקה
09

שנות ניסיון של היצרן בחו"ל

02

וותק המציע עם המותג בארץ

0.

כמות מסילות ריצה של המותג
בשימוש מקצועי בארץ

04

התאמה לשימוש מקצועי כבד

05

טווח מהירות

06

קפיצות המהירות

07

טווח השיפוע

08

קפיצות השיפוע

01

מנוע

09.
099

גודל משטח

092

חיפוי דפנות הצד מעל הרצועה

09.

קרש מתהפך

094

קוטר הרולרים

095

מקסימום משקל מתאמן

פירוט דרך הבדיקה
עבור  9.שנות ותק ומעלה –
יינתן הניקוד המרבי
עבור  5-1שנות ותק – מחצית
הניקוד
עבור  .-4שנות ותק – לא יינתן
ניקוד
עבור  9.שנות ותק ומעלה –
יינתן הניקוד המרבי
עבור  5-1שנות ותק – מחצית
הניקוד
עבור  .-5שנות ותק – לא יינתן
ניקוד
עבור  2..ומעלה – ניקוד מרבי
עבור  – 2.. - 9..מחצית
הניקוד
עבור עד  – 9..לא יינתן ניקוד
ל  9.שעות הפעלה ביום – .
נקודות
ללא הגבלת שעות –  6נקודות
עד  2.09קמ"ש –
 .נקודות
עד  25קמ"ש –
 2נקודות
מעל  2509קמ"ש –
 4נקודות
 .05קמ"ש –  9נקודות
 .02קמ"ש –  2נקודות
 .09קמ"ש  .נקודות
 95% – .דרישת סף
שיפע שלילי  2נקודות
מעל  2 96%נקודות
תנאי סף 9%
קפיצות  . .05%נקודות
עד  4כ"ס  . – ACנקודות
מעל  4כ"ס  . - ACנקודות
 52 X 952ס"מ תנאי סף
כל ס"מ בודד לאורך או לרוחב
מוסיף  9נקודה עד תקרה של 4
נקודות
קים –  4נקודות
לא קיים –  .נקודות
קיים  /לא קיים
אם קיים  2נקודות
עד  1ס"מ –  .נקודות
מעל  109ס"מ ועד  92ס"מ 2
נקודות
מעל  92ס"מ  4 -נקודות
עד  96.ק"ג –  .נקודות

משקל לקריטריון
בשקלול הסופי
4

למילוי עי
המציע

4

4

6
4

"

.

"

4

"

.

"

.
4

4
2
4

6
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096
097
098
091
02.
029
022
02.
024
025
026

027
028
021
0..

גודל מסך הטלוויזיה

ג'ויסטיקים וקיצורי דרך
חיווי בולט חיצוני לפעילות
המסילה
חיווי בולט חיצוני לתקלה בפעילות
המסילה
חיבור לסלולאריים ,איפד ,וכניסת
USB
טכנולוגיות מתקדמות
אינטרנט ,ענן ,אימונים משותפים,
פעילות קבוצתית אינטראקטיבי
וכו'
תקשורת בלוטוס לסלולארי
קורא  QRקוד להוראות הפעלה
אפשרות מכשיר כותב בעברית
סה"כ

מ  969ק"ג עד  2..ק"ג . -
נקודות
מעל  2.9ק"ג  6 -נקודות
עד  95אינץ' –  .נקודות
עד  97אינץ'  . -נקודות
מעל 9709אינץ'  . -נקודות

.

אם קיים  5נקודות
אם קיים  5נקודות

5
5

אם קיים  5נקודות

5

 2נקודות לכל פרמטר עד תקרה
של  6נקודות
 .נקודות לכל פרמטר עד תקרה
של  92נקודות

6

אם קיים  .נקודות
אם קיים  .נקודות
אם קיים  .נקודות

92

.
.
.
9..
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המשך נספח  - A7מעודכן
קרוס טריינר אורך צעד קבוע ומשתנה – קריטריונים לבדיקת איכות
משקל בניקוד האיכות (מתוך 23% :)111%
מס.

קריטריון לבדיקה

09

שנות ניסיון של היצרן בחו"ל

02

שנות ניסיון של המציע עם המותג
בארץ

0.

כמות הקרוס טריינרים של המותג
בשימוש בארץ

04

התאמה לשימוש מקצועי גבוה

05

מקסימום משקל מתאמן
מדרגות

06

מספר דרגות הקושי

07

מדרך הרגליים בטיחותי ,מגן מפני
החלקת כפות הרגליים

08

עלייה וירידה נוחה ובטיחותית של
המתאמן

01

זווית עבודה מתכווננת

09.

סה"כ כמות תוכניות

099

מקום לאחסון בקבוק שתייה +
סלולארי  +כרטיס אימון

פירוט דרך הבדיקה

משקל לקריטריון
בשקלול הסופי

עבור  9.שנות ותק ומעלה –
יינתן הניקוד המרבי
עבור  5-1שנות ותק –
מחצית הניקוד
עבור  .-5שנות ותק – לא
יינתן ניקוד
עבור  9.שנות ותק ומעלה –
יינתן הניקוד המרבי
עבור  5-1שנות ותק –
מחצית הניקוד
עבור  .-5שנות ותק – לא
יינתן ניקוד
עבור  2..ומעלה – ניקוד
מרבי
עבור  – 2.. - 9..מחצית
הניקוד
עבור עד  – 9..לא יינתן
ניקוד
ל  9.שעות הפעלה ביום – .
נקודות
ללא הגבלת שעות – 5
נקודות
עד  98.ק"ג –  .נקודות
מ  989ק"ג עד  2..ק"ג . -
נקודות
מעל  2.9ק"ג  6 -נקודות
עבור  2.דרגות קושי ומעלה
–  6נקודות  -ניקוד מרבי
עבור  92-91דרגות קושי
מחצית הניקוד
עבור עד  99דרגות קושי –
לא יינתן ניקוד
אם קיים במלואו
 9.נקודות
קיים חלקי  .נקודות
אם קיים במלואו
 7נקודות
קיים חלקי  .נקודות
אם יש זווית עבודה
מתכווננת  9.נקודות
עבור  9.תוכניות ומעלה – 6
נקודות – ניקוד מרבי
עבור  6-1תוכניות מחצית
הניקוד
עבור פחות מ  5תוכניות –
לא יינתן ניקוד
עבור אחסון לכל השלושה –
 6נקודות – ניקוד מרבי
עבור אחסון שנים
מהשלושה מחצית הניקוד

4

4

4

5

6

6

9.
7
9.
6

6

למילוי ע"י
המציע
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092
09.
094
095
096
097

חיווי בולט חיצוני לתקלה בפעילות
הקרוס טריינר
חיבור לסלולאריים ,איפד ,וכניסת
USB
טכנולוגיות מתקדמות
אינטרנט ,ענן ,אימונים משותפים,
פעילות קבוצתית אינטראקטיבי וכו'
תקשורת בלוטוס לסלולארי
קורא  QRקוד להוראות הפעלה
אפשרות מכשיר כותב בעברית
סה"כ

עבור אחסון לאחד
מהשלושה – לא יינתן ניקוד
אם קיים  5נקודות
 2נקודות לכל פרמטר עד
תקרה של  6נקודות
 .נקודות לכל פרמטר עד
תקרה של  92נקודות
אם קיים  .נקודות
אם קיים  .נקודות
אם קיים  .נקודות

5
6
92
.
.
.
9..

