
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
 –)להלן    שתןהמכשיר לאנאליזה של אבנים מדרכי בקשה להצעת מחיר לאספקת 

 "הבקשה"(
 

 כללי .1
 

מכשיר  ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן   לאנאליזה של אבנים מדרכי שתן
 

לדואר  בקי כירשלוח אל לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.1
 15.03.2015עד יום  KIR_BEKI@MAC.ORG.ILאלקטרוני 

 
ל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כ .1.1

 מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.
 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1
 

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.1
 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 

 ות המיטביות.מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצע .1.1
 

 יחידות עבור אבלואציה. 1 מתחייב לספק, ללא חיוב, מציעבמידה הצורך, ה .1.1
 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.1
לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 

ע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרו

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
 

ימים  7תוך  ספק הזוכהל שיישלחספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם  .1.1
מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו  ו.מקבלת הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימ

 חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
 

וע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה, יד .1.11
 .בפני מציעים אחרים
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 המפרט המבוקש:  .1
 

 יש לפרט : – מוצר .1.1
 

  .אנאליזה של אבנים מדרכי מרהאם המכשיר מבצע  .1.1.1
 אלו תקנים ואישורים יש למכשיר המוצע. .1.1.1
  רים הנדרשים.והחומ הכנת הדגימה לאנאליזהאת אופן תפעול המכשיר ו .1.1.1
 את שיטת הבדיקה, את סוגי האנליטיים המדווחים ויכולת הבחירה של הדיווח. .1.1.1
 של כל החומרים שבשימוש.  MSDS -יש לצרף את ה .1.1.1
 את המשקל המינימלי של אבן הדרוש לאנאליזה.  .1.1.1
 אפשרות של קריאת ברקוד הדגימה וקישור לתוצאה המתקבלת.האם קיימת  .1.1.1
אבן, את הספק המכשיר ואת מס' האבנים שניתן מהו הזמן הדרוש לאנאליזה של  .1.1.1

 לבצע ביום עבודה. 
 את אופן הצגת התוצאות )איכותית/כמותית(.  .1.1.1

 (.  LIS -מסך, העברה ל את אופן דיווח תוצאות האנאליזה )הדפסה, .1.1.11
 את משך זמן שמירת תוצאות במכשיר.  .1.1.11
 את הדירות התוצאות.  .1.1.11
 רויות הרחבתה.יש לתאר את הספרייה הזמינה של סוגי אבנים ואפש .1.1.11
 .ואת דרכי הניקיון של המכשיר הדרושה השוטפת  את התחזוקה  .1.1.11
את אופן הבקרה של פעילות המכשיר )כיול, בקרים, בדיקה פנימית של המכשיר   .1.1.11

 וכו'(.
 המוצע. פוקת המכשירת .1.1.11

 

 
באם נדרשת אבלואציה, חובה שלציוד אישור אמ"ר בתוקף או שהוא מותר לשיווק  .1.1

 בקשה לאישור אמ"ר עבורו. ה מוכרת ושהוגשהנבמדי

 

יוצע ציוד הנמכר בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או   .1.1
   אוסטרליה בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות.

 
 יוצע ציוד הנמכר משך שנה לפחות למוסד ציבורי בישראל. FDAבאם לציוד אין אישור  .1.1

 
ין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין באחריות המציע לוודא תאימות מלאה ב .1.1

הצהרות היצרן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או שתפסול את 
  ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 
MDS עיף זה מתייחס גם למענה היצרן במסמךס .1.1

או מסמך אחר המציין מהן יכולות  2
חושש שלא יוכל  מציעבמידה וה. הרפואי אבטחת המידע המסופקות ע"י יצרן המכשור

יפנה בנושא לרפרנט האחראי על  המציעלעמוד בדרישות האבטחה המצוינות במפרט, 
 הליך הרכש וממנו תועבר השאלה למערכות מידע.

 

 _____________________________ -לוחות זמנים לאספקה .1.1
 

 המרכזית של מכבי )מגה לאב( בפארק המדע ברחובות המעבדה  –אתר לאספקה  .1.1
 
 
 
 



באם למכשיר יש פלט להדפסה, המדפסת תסופק על ידי הספק מתוך רשימת המדפסות  .1.1

 המאושרות במכבי: על הספק לציין איזו מדפסת מתוך הרשימה בכוונתו לספק.
 

 תאור

     Epson tm-88 מדפסת תרמית

 Brother 5350 DNמדפסת לייזר 

 6125ת זירוקס מדפס

  D5340 Brotherמדפסת לייזר 

  Brother 4150  * מדפסת לייזר צבעונית 

  - 7050Brother  * מדפסת לייזר צבעונית 

 

 
 

 שירות, תחזוקה, עדכוני גרסאות ואחריות .1.11
 

 משך אחריות ללא תשלום ותכולתה, כולל שדרוגים ועדכוני גרסאות. .1.11.1
 

 פירוט רכיבי השירות והתחזוקה. .1.11.1
 

ן הזמנת ומתן השירות: באמצעות מחשב/ נציג טלפוני/ טכנאי, כולל אופ .1.11.1
 היררכיית טיפול ואבחנה בין תקלה משביתה לתקלה שאינה משביתה.

 

 מכשיר חלופי בעת תקלה משביתה. .1.11.1
 

 שימוש בחלפים מקוריים/חלופיים. .1.11.1
 

 לוחות זמנים למתן שירות. .1.11.1
 

 אתרים לאספקה. .1.11.1
 

 הכשרה נדרשת של אנשי השירות. .1.11.1
 

 צעה )מהווה את נספח א' להסכם(:טופס הה .1
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1
 

 .__                                                                                                    : יצרן .1.1

 
 .__                                                                                           שם המוצר:  .1.1

 

 .                                                                                                         דגם:  .1.1
 

 ______ ._____________________________________ ארץ ייצור .1.1
 
 



 :לקוחות מרכזיים למוצר  .1.1

 

ותק במכירת  חברה
 המוצר

 טלפון איש קשר

    

    

    

 
 

 מחיר המוצר .1.1
 

אומדן  מוצר

 כמות 

 הערה מטבע  מחיר 

מכשיר 

לאנאליזה של 

אבנים מדרכי 

 שתן

1 

   

מתכלים 
 לציודנדרשים 

    

 

 
 :_____________________אספקה תקופת הערכות נדרשת לשם  .1.1

 

 אחריות ושירות .1.1
 

, ללא חיוב, תוכנה במידת הצורך המחיר כולל אחריות, שירות תחזוקה ושדרוגי .1.1.1
 שנתיים.לתקופה של 

 
 עלויות שירות ותחזוקה לאחר תקופת האחריות: .1.1.1

 

 הערה מטבע מחיר מחיר  פרוט אופן התחזוקה

תיקוני תקלות 
  וקלקולים

  ש"ח  שעת נסיעה 

  ש"ח  שעת שרות

עלות 
ת מכסימלי

 לקריאה אחת

  ש"ח 

אחוז הנחה 
מינימלי על 
חלקי חילוף 

ממחירון הספק 
 לשוק המוסדי

 %  

 
 

 



 

 מסמכים שיש לצרף להצעה:  .1.11
 

 מפרט מלא של המוצע 
 איכות. ניתק 

 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 
 

  כאשר הבקשה הנה למידע על מכשיר רפואי, מבוקש לקבל מסמךMDS2 – 

Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security  גרסת(

 ( כאשר הוא ממולא ע"י יצרן המכשיר הרפואי.10/2013

 המסמך נתן להורדה בכתובת: 

-Disclosure-http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer

Security.aspx-Device-Medical-for-Statement 

 
 הערות .1.11

 
 

 המחירים אינם כוללים מע"מ . 
 

 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 
 

 $/דולר נדיין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר ק//אירוארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח/
. לכל מטבע אחר יש לבקש , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"חאוסטרלי

  אישור מראש.

 
  ימים. 90תוקף ההצעה 

 
 

 

http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer-Disclosure-Statement-for-Medical-Device-Security.aspx
http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer-Disclosure-Statement-for-Medical-Device-Security.aspx

