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 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                     

 

 

 

     DNAהפקת בדיקות לביצוע  וערכות  ערכתמ ( בנושא RFIלמידע )בקשה 
 ("הבקשה" –)להלן 

 

 כללי .1

 

 כתערמ מידע בנושא( מעוניינת לקבל "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן    .1.1

(, השירותים"או /"המוצרים ו –להלן ) DNAהפקת  בדיקות  לביצוע ערכות ו

 כמפורט בבקשה.

 

לדואר  בקי כירהמצורף ולשלוח אל  בקשהיש למלא על גבי טופס ה מידעאת ה .1.2

 _22.02.2017ֹעד  kir_beki@mac.org.ilאלקטרוני 

 

ת פרסום הבקשה למידע  אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשך התקשרויו .1.3

 התייחסבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע קודמות 

במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם 

 להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

 

תחייבות מובהר בזאת כי מטרת הפרסום הינה קבלת מידע ואין לראות בכך כל ה  .1.4

 מצידה של מכבי לקיים מו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים.

    ו/או לא  מכרזמכבי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם פנייה נוספת ו/או לפרסם       

 בהסכם כלשהו עם מי מהפונים. להתקשר       

 

 

 : אור כללי של נשוא הבקשהית .2

 

 : DNAוהערכות הדרושות לביצוע בדיקות הפקת  ערכתמהמפרט טכני ומקצועי עבור להלן 

 

התייחסות  נושא סעיף

 הספק

 הערות

 תיאור הנדרש 

ממבחנות  DNA( וערכות להפקות  robustמערכת אוטומטית יציבה )

 ראשוניות. 

 המערכת והערכות מיוצרים על ידי אותו יצרן.

 

  

   כללי 1

ומהי הערכה  DNA יש לפרט מה היא המערכת המוצעת להפקות  1.1

 המוצעת ועקרונות הפעולה שלהם

  

   המופק מדגימות דם. DNAיש לפרט את טווח הריכוזים של ה  1.2

   יש לפרט את ההספק של המערכת המוצעת. 1.3

   יש לפרט את מרכיבי המערכת ושיטת ההפקה 1.4
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יש לפרט את ממדי המערכת לרבות המחשב הנלווה וכן המרווחים  1.5

 ים מכל הכיוונים.הדרוש

  

יש לפרט לאילו סוגי דגימות/רקמות המערכת והקיט המוצע מתאימים  1.6

)דם. מי שפיר, תרביות וכד'(, ובמיוחד אם המערכת והקיט מתאימים 

 מדם מלא. RNAמדם מלא ולהפקת  DNAלהפקת  

  

יש לצרף הצהרת היצרן  על תיקוף תהליך ההפקה באמצעות  1.7

על גבי המערכת המוצע בפרוטוקול המוצע, יש  הריאגנטים המוצעים

להציג סיכום של תיקוף זה. על הסיכום לכלול ערכי ניקיון של חלבונים, 

 מלחים ושיירים אחרים.

  

, או אחר( ואישורי א.מ.ר CE ,FDAיש לפרט מהם אישורי התקינה ) 1.8

 הקיימים למערכת ולקיט ההפקה. יש להציג אישורים אלו.

  

את שמות המעבדות הדיאגנוסטיות )בארץ ובעולם( בהן  יש לפרט 1.9

מוצבת המערכת והקיט המוצע ומשך והיקף הניסיון של אותה מעבדה 

 עם המערכת המוצעת, לרבות נפחי פעילות .

 יש לציין פרטי איש קשר עם אותה מעבדה.

  

יש לפרט אם נדרש מכשור נלווה לביצוע ההפקות ולהפעלת המערכת.  1.10

 ו מכשור זה. אם כן, מה

  

   ביצועים אנליטיים 2

   יש לפרט את טכניקת ביצוע ההפקה 2.1

   אנליטיות לביצוע ההפקה -יש לפרט את הדרישות הפרה 2.2

המופק והאם הוא עומד  DNAיש לפרט מהם הסטנדרטים של איכות ה  2.3

בסטנדרטים המקובלים של איכות לבדיקות גנטיות )לרבות ערכי ניקיון 

נים, מלחים ושיירים אחרים של התהליך ההפקה(, לרבות עמידה חלבו

(, SMA)לדוגמא קיט עבור בדיקת  MLPAבסטנדרטים של טכנולוגיית 

מסוגים שונים  NGS ,microarrays -ריצופי גנים בשיטת סאנגר ו

 (. CMA)למשל עבור 

  

תאפשר קבלת תוצאות של כל הבדיקות  DNAיש לפרט אם איכות ה  2.4

, PCR ,RT-PCRות בשיטות גנטיקה מולקולרית מקובלות כגון המבוצע

, חיתוכים באנזימי רסטריקציה, ELIZAאלקטרופורזה קפילרית, ננוצ'יפ, 

 .CMAריצוף גנטי, 

  

   יש לפרט את הרכב בופר האלוציה  2.5

יש לפרט אם המערכת יכולה לספק נפח מינימלי נדרש עבור האלוציה  2.6

 ותמיקרוליטר לפח 100 –

  

   תכונות תפעוליות 3

 8הספק המערכת הכוללת מערכת יחיד במשמרת ) ויש לפרט מה 3.1

שעות(, כלומר כמה הפקות ניתן לבצע במשמרת במערכת אחד ומה 

 מספר הדגימות בהפקה.

  

   של DNAלצורך הפקת   ותהדרוש המערכותיש לפרט את כמות  3.2

 שעות. 8 דגימות בשנה במסגרת יום עבודה של 27,000

  

יש לפרט כמה שעות עבודה )של עובד המעבדה( נדרשות להפעלת  3.3

בהרצה אחת מלאה ואת מספר  DNAהמערכת וביצוע הפקת  

 הדגימות הניתנות להפקה בהרצה.

  

   יש לפרט את סוג וגודל המבחנות המתאימות לשימוש במערכת. 3.4

באמצעות קורא  יש לפרט אם המערכת כולל זיהוי דגימה ראשונית 3.5

 ברקוד אינטגרלי
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יש לפרט אם המערכת מבצעת הצלבה בין מבחנה ראשונית לסופית  3.6

 הנושאת מספר ברקוד אחר.

  

דגימות בו זמנית  96יש לפרט אם למערכת ולקיט יכולת הפקה של  3.7

 במחזור הפקה אחד

  

 fullyיש לפרט את מידת האוטומציה של המערכת ואם היא  3.8

automated אם לא, יש לפרט מהם שלבי הביניים הידניים הנדרשים . 

  

יש לפרט כיצד המערכת מבטיחה היעדר נוכחות בידים  .א 3.9
 באלוציות.

סיון החברה האם היו מקרים בהם נצפו בידים ייש לפרט מנ .ב
 באלוציות, למשל אצל לקוחות אחרים וכד'

  

 DNAאיסוף ה  3.10

פורמט של מבחנות יש לפרט אם קיימת יכולת איסוף ב .א
 .אפנדורף נשלפות

במבחנות  DNAיש לפרט אם המערכת תומכת באיסוף   .ב

אפנדורף מסוגים שונים )למשל מבחנות בעלות עומק מבחנה 
 שונה כגון חצי עומק המבחנה, וכד'(

 96יש לפרט האם קיימת יכולת איסוף בפורמט של פלטת  .ג
wellsקוד . יש לפרט אם ניתן לשייך את הפלטה באמצעות בר

 במערכת המחשוב

  

יש  לפרט האם המערכת כוללת מערכת התראות ברורה ואמינה, כגון  3.11

כשלים בפיפטציה, בעיות באיכות הדגימה הראשונית )למשל נוכחות 

קריש דם או נפח דגימה שאינו  מספק(, נפח לא מספק של אחד 

 הריאגנטים, חוסר בטיפים, מיקום לא נכון של ריאגנטים ועוד. 

  

 בין הדגימות Carry overיש לפרט אם נבדק  .א 3.12
של המערכת, ואילו   carry over -יש להצהיר על מידת ה .ב

 מנגנונים במערכת מונעים זאת
יש לפרט אם המערכת כוללת אמצעים לשמירה מפני  .ג

 טפטופים בעת העברת נוזלים. אם כן, מהם אמצעים אלו

  

ם לאחר תיקון התקלה  יש להתייחס למצב בו יש תקלה בריצה: הא 3.13

אפשר להמשיך מאותה נקודה או שחייבים להתחיל מהתחלה. אם 

 התשובה משתנה על פי סוג התקלות, יש לפרט בהתאם.

  

יש לפרט מהו משך הזמן הדרוש להכנת המערכת לתחילת עבודה  3.14

 ומה משך הזמן הדרוש לסגירת העבודה במערכת

  

   PCR -הכנת פלטות לשלב ה 4

 ש לפרט אם המערכת מבצעת חלוקת ריאגנטיםי 4.1
יש לפרט האם החלוקה מתבצעת באמצעות מערכת ביניים  .א

 נוסף
 מבורקדות PCRיש לפרט האם החלוקה תומכת בפלטות  .ב
יש לפרט אם תיעוד זה תומך בשיוך הפלטה למערכת  .ג

 המחשוב המעבדתית
יש לפרט האם חלוקת הריאגנטים נעשית על פי רשימות  .ד

 מחשוב המעבדתית.עבודה ממערכת ה

  

   PCRיש לפרט כיצד המערכת מתמודדת עם חלוקת בקרים לפלטות ה  4.2

   תחזוקה ותקלות 5

יש לפרט מה התחזוקה הנדרשת מבחינת המשתמש עבור המערכת  5.1

 ברמה יומית, שבועית, חודשית, שנתית. –

  

יש לפרט מהו משך הזמן הדרוש לביצוע תחזוקה שוטפת יומית,  5.2

 בועית ותקופתית וכמה שעות עבודה נדרשות לכל פעולת תחזוקהש
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יש לפרט מהו זמן האספקה של ציוד וחומרים ותנאי האחסון הנדרשים  5.3

 יש לפקט את משקל ונפח מארזי החומרים הנדרשים.

  

 טיפול תקופתי ע"י הספק: 5.4
. אם כן, מערכתיש לפרט האם הטיפול השנתי משבית את ה .א

 לכמה זמן
ש להציע פתרון לצמצום משך השבתת המעבדה במהלך י .ב

 הטיפול התקופתי. 

  

יש לפרט את כמות התקלות הטכניות שנגרמו למערכות דומות אצל  5.5

 משתמשים אחרים

  

יש לפרט אם התוכנה מאפשרת תיעוד תחזוקה ותקלות והאם קיים  5.6

 לוג תחזוקה ולוג לתקלות 

  

   ריאגנטים ומרכיבים מתכלים 6

יש לפרט מהם הכלים המתכלים הנדרשים להפקה והאם יסופקו עם  6.1

 המערכת הקיטים

  

יש לפרט מהו קיט ההפקה ולציין מהם כל החומרים  .א 6.2
 והריאגנטים הדרושים לביצוע ההפקה. 

יש לציין האם הקיט כולל את כל הריאגנטים הדרושים, ואם  .ב
 לא, אילו ריאגנטים נוספים ידרשו. 

ל הריאגנטים בקיט מוכנים לשימוש, במידה יש לפרט אם כ .ג
 ולא יש לפרט את הריאנטים הדורשים הכנה ואת אופן ההכנה

 הנוספים של כל הקיטים והריאגנטים MSDSיש לצרף  .ד

 הדרושים לביצוע ההפקה.

  

   יש לפרט את התוקף המינימלי של הריאגנטים והרכיבים שיסופקו. 6.3

   ל ריאגנט במערכתיש לפרט מהם תנאי האחסון של כ 6.4

יש לפרט אם יש תיעוד של מספרי הזיהוי של הריאגנטים ואם ניתן  6.5

 לאחזר מידע זה בקלות

  

יש לפרט אם יש סימון ברור קבוע וזהה על גבי כל אחד מהריאגנטים  6.6

וכן למיקומו במערכת, וכיצד המערכת מונעת ו/או מתריעה על טעויות 

 קה הדרושים להפקהבמיקום של הריאגנטים והפלסטי

  

   תוכנה 7

יש לפרט אם למערכת יש יכולות תקשורת דו כיוונית עם תוכנת  7.1

 קבלת רשימות עבודה ודיווח הפקה/ביצוע –המחשוב המעבדתית 

  

   יש לפרט האם המשתמש צריך לבצע פעולות תחזוקה שונות לתוכנה 7.2

   הליך ההפקהיש לפרט  האם התוכנה מאפשרת מעקב רציף אחר ת 7.3

   יש לפרט כמה פרוטוקולים שונים להפקה ניתן להגדיר 7.4

יש לפרט האם תוכנת המערכת ידידותית למשתמש ונוחה לשימוש  7.5

 ולהבנה

  

יש לפרט אם קיימת מערכת התראות בנושא תפעול ותקלות בצורה  7.6

 ברורה ומפורטת

  

ת, לרבות אם יש לפרט לגבי יכולת התיעוד של תוכנת המערכ .א 7.7
 ניתן להוציא דוחות. 

יש לפרט אם יש לתוכנת המערכת יכולת למנות/לספור סך  .ב
 של הפקות על פי תקופות ואילו תקופות )למשל חודש(

  

הספק יספק את המחשב הקשור למערכת ויהיה אחראי על תחזוקתו  7.8

 ושדרוג התוכנות

  

   ייצאיש לפרט את  סוג הקבצים שהמערכת יכול לייבא ול 7.9

 יש לפרט מה שטח האחסון הנדרש ומה יכולת האחסון של המערכת 7.10
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יש לפרט מה גודל הזיכרון הנדרש למחשב של המערכת,  .א 7.11
לרבות יכולת הגיבוי של המערכת וכמה הרצות אחורה ניתן 

 לראות מתוך התוכנה עצמה.
יש להתייחס לנושא הגיבוי האוטומטי הנדרש לנתונים  .ב

 לל הקצאת מקום ברשת והרשאות מתאימותבמערכת, כו

  

יש לפרט האם נדרש קישור לאינטרנט. אם כן, לאילו אתרים ואיזה  7.12

ports. 

  

   יש לפרט אלו תוכנות אנטי וירוס יתקין הספק על המחשב.  7.13

יש לפרט אם קיים קובץ לוג שמתעד את תהליך ההפקה על כל שלביו  7.14

 ה שלב התהליך נמצא.באופן שהמשתמש ידע באיז

  

   הדרכה ותמיכה טכנית ומקצועית 8

יש לפרט את התכנית להטמעת המערכת במעבדה, לרבות הדרכת  8.1

הצוות המפעיל. הספק מתחייב שהקמת המערכת במעבדת תלווה 

באנשי מקצוע מיומנים מטעם היצרן עד להעמדת המערכת לשביעות 

 רצון המעבדה.

  

ו מסוגל לתת תמיכה טכנית ומקצועית שוטפת לכל הספק יצהיר כי הינ 8.2

 מרכיבי המערכת )מערכת, מחשוב , ריאגנטים ועוד(

  

הספק יצהיר שהצוות הטכני והאפליקטיבי עבר הדרכה והכשרה אצל  8.3

היצרן והינם מוסמכים מטעמו ומיומנים בתחומם. יש לפרט את מספר 

ן שלהם בנדון. העובדים שלו שיתנו את התמיכה המבוקשת ואת הנסיו

הספק מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יעסיק איש תמיכה 

מקצועי מיומן, אשר הוסמך על ידי היצרן, בנושא האפליקציות של 

 המערכת המוצעת.

  

יש לפרט מי נותן את התמיכה הטכנית והמקצועית בארץ ובחו"ל ומהי  8.4

לגבי המערכת  הן –זמינות התמיכה הטכנית והמקצועית בארץ ובחו"ל 

כן, יש לפרט  מהו זמן המענה/התגובה -והן לגבי הריאגנטים. כמו

 בנושא תמיכה אפליקטיבית וטכנית בארץ ובחו"ל

  

הספק יצהיר כי ייתן מידע בעת שינוי באחד או יותר מרכיבי  8.5

הריאגנטים בקיט וכן ייתן מענה מקצועי וטכני הנדרש להטמעת 

 המערכת.

  

   סביבתייםבטיחות ותנאים  9

יש לפרט את נפח הפסולת הנוזלית הנוצר בהפקה אחת מלאה, כיצד  9.1

 והאם ניתן לחבר את ניקוז המערכת לביוב.  waste -מתבצע ניקוז ה

  

   waste -יש לפרט אם המערכת מתריעה על הצורך בריקון מיכל ה 9.2

רכיבי המערכת  יש לפרט אם המערכת סגורה ובטיחותית וכי 9.3

והריאגנטים עומדים בדרישות התקנים הבינלאומיים והישראליים 

המקובלים, לרבות תקני בטיחות חשמל ועוד. יש להציג את אישורי 

 העמידה בתקנים.

  

יש להציג מסמך טכני המפרט את ההגנות הקיימות במערכת למניעת  9.4

 בעובדים מכנית ואחרת פגיעה

  

ות המערכת מבחינת חשמל, מים )איכות המים יש להציג את דריש 9.5

 הנדרשת והנצרכת(, ביוב,

יש לפרט את פליטת הרעש )דציבל( , פליטת חום, כמות הפסולת 

המיוצרת ביחידת זמן וסוג הפסולת )כימית, ביולוגית, כימית+ביולוגית, 

 מתכות קשות ועוד(.
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שראלי או יש לפרט את תקני הבטיחות והתקנים הסביבתיים )תקן י 9.6

בינלאומי(  בהם עומדת המערכת )חשמל, שדה מגנטי, פליטת חום, 

 רעש וכו'.( 

  

עבור כל הריאגנטים בהם משתמשים במערכת   MSDSיש לצרף  9.7

 המוצעת.

  

 

 דרישות אבטחת מידע  .3
כמפורט להלן(  2MDS)צירוף מסמך  1.1חלק א' באמצעות מענה על סעיף לספק מענה ליש 

 מספק יתרון. 2MDSמענה באמצעות  כלל. 2MDS, ללא צירוף 9-2ענה לסעיפים או לחילופין מ
 

 חלק א'
 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 10/2013גרסת תבנית  2MDSטופס  .1

שימולא  10/2013גרסת תבנית  2MDSהספק יצרף טופס  .1.1

וייחתם ע"י יצרן המכשור הרפואי. )מצורפים כקובץ 
 נפרד הטופס והסבר למילויו(.

מייתר לחלוטין הצורך  2MDSטופס ירוף צ .1.1.1

לאספקת מענה לשאלות בהמשך פרק זה 
 ומספק יתרון. המידע במפרט אבטחת

אי צרוף הטופס או שימוש בטופס מתבנית  .1.1.2
איננו חלופה למענה לשאלות  2004/2008

 בהמשך פרק זה.

 מצורף    /    לא מצורף

 פרטים לגבי המכשיר הרפואי  .2

 רט:פ שם המכשיר ע"פ היצרן. .2.1

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 פרט: שם/גרסת התוכנה שתסופק עם המכשיר. .2.2

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 מערכת ההפעלה במכשיר הרפואי .3
 אם רלוונטי( SP-ו)שם מלא כולל גרסה מענה שמשמעותו שמערכת הפעלה במכשיר הרפואי 

 נתמכת ע"י יצרן מערכת ההפעלה )בעת הגשת המענה( מספק יתרון.

מהי מערכת ההפעלה במכשיר הרפואי )שם מלא כולל  .3.1
 אם רלוונטי(. SP-גרסה ו

 פרט:

____________________ 

____________________ 
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 

 

 Antivirus (AV:)תוכנת  -מענה לקוד זדוני  .4

 ופרט כמבוקש:ורק אחת מהן לופות להלן חובה לציין אחת מחמשת הח
 

הרשאה להשתמש באנטי וירוס לפי בחירת המזמין כאשר  .4.1
 היצרן מתחייב שאין לכך השפעה על המערכת.

 מאשר

כלול במערכת אנטי וירוס פעיל ומתעדכן  .4.2
  AVאוטומטי/מעודכן ע"פ הוראות היצרן. ציין איזה תוכנת

ומה שיטת  וכדומה( Norton ,McAfeeמותקנת )לדוגמא: 

 העדכון.

 פרט:

____________________ 

____________________ 

____________________ 

אנטי וירוס מומלץ ע"י היצרן, אך איננו מסופק על ידו.  .4.3
 Norton ,McAfeeמומלצת )לדוגמא:   AVציין איזה תוכנת

 וכדומה(.

 פרט:

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 פרט השיטה החלופית: היצרן מספק שיטה חלופית כמענה לסיכוני קוד זדוני .4.4

____________________ 

____________________ 

____________________ 

היצרן אוסר על שימוש באנטי וירוס במערכת ואיננו מספק  .4.5
 כל שיטה חלופית לטיפול בקוד זדוני.

 מאשר

 )מענה "כן" מספק יתרון( ות על כל השאלות.הזדהות ווידוא הזדהות. לענ .5

האם  בכניסה למערכת נדרשת הזדהות באמצעות שם  .5.1
 משתמש וסיסמא. 

 כן   /   לא

האם  תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי )לכל משתמש  .5.2
 במערכת זיהוי אישי וסיסמה אישית(.

 כן   /   לא

האם נתן לאכוף שימוש בסיסמאות הכוללות צירוף של  .5.3
 ות ומספרים )מורכבות תוכן הסיסמה(.אותי

 כן   /   לא

 כן   /   לא האם נתן לאכוף תאריך תפוגה לסיסמא.  .5.4

האם נתן להגדיר את המערכת שתבצע נעילת משתמש  .5.5
לאחר מספר ניסיונות כניסה עוקבים כושלים לדוגמה 

 אספקת סיסמה שאיננה נכונה. 
 כן   /   לא

 כן   /   לאפעילות  האם ניתן להגדיר את המכשיר כך שאי .5.6
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

משתמש במשך זמן שהוגדר מראש יחייב את 
המשתמש להזדהות מחדש? )לדוגמה ע"י: ביצוע 

logoff נעילת ,session או העלאת שומר מסך מוגן ,

 סיסמה(. 

האם המשתמש יכול באופן יזום לבצע את פעילות  .5.7
 ? 5.6הנעילה המתוארת בסעיף 

 כן   /   לא

 כן   /   לא ברירת המחדל במערכת? האם ניתן לשנות סיסמאות .5.8

 )מענה "כן" מספק יתרון(הרשאות  .6

במערכת ממומש מנגנון הרשאות גישה למידע  .6.1
 המאפשר התאמה לפרופילי תפקיד שונים. 

 כן     /     לא

 )מענה "כן" מספק יתרון(חיווים ולוגים  .7

 האם המכשיר הרפואי יכול לייצר תיעוד )רישום בלוג(:  .7.1

 
 :מענה היה כן, ענה על השאלות הבאותרק בתנאי שה

 

 כן   /   לא

 כן   /   לא האם הרישום בלוג כולל רישום של שם המשתמש? .7.2

 כן   /   לא האם הרישום בלוג כולל רישום של תאריך/שעה? .7.3

 כן   /   לא כלול בלוג?  Login/Logoutהאם רישום של  .7.4

האם צפייה ברשומה שבה מידע רפואי/מידע אישי/מידע  .7.5
 ואי אישי כלולה ברישום בלוג? רפ

 כן   /   לא

האם יצירה/עדכון/ביטול של רשומה שבה מידע  .7.6
אישי כלולה ברישום -רפואי/מידע אישי/מידע רפואי

 בלוג? 
 כן   /   לא

האם יצוא/יבוא של רשומה שבה מידע רפואי/מידע  .7.7
אישי באמצעות מדיה ניידת כלולה -אישי/מידע רפואי

 ברישום בלוג?
 לא  כן   / 

האם שיגור/קבלה בתקשורת של רשומה שבה מידע  .7.8
אישי כלולה ברישום -רפואי/ מידע אישי/מידע רפואי

 בלוג? 

 כן   /   לא

 )מענה "כן"/"לא רלוונטי" מספק יתרון(( Data at restהגנה על מידע הנשמר מקומית  במערכת ) .8

האם מידע אישי לרבות מידע רפואי אישי הנשמר  .8.1
 וגן ע"י הצפנה.מקומית במערכת מ

 כן  / לא

 מידע אישי/רפואי אישי)לא רלוונטי 

 (לא נשמר מקומית

 )מענה "כן"/"לא רלוונטי" מספק יתרון( ממשקים למול מכבי .9

האם המכשיר מספק מנגנון זיהוי הדדי בינו ובין מערכת  .9.1
המעבדות למניעת התחזות המכשיר למול מערכת 

 המעבדות במכבי ולהיפך?
 כן   /   לא
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 

 

אם מידע אישי לרבות מידע רפואי אישי ה .9.2
 המשוגר/מיוצא מהמערכת מוצפן לפני שיגורו?

 כן  / לא  /

מידע אישי/רפואי )לא רלוונטי  

 (אישי לא משוגר/מיוצא מהמערכת

 

האם המכשיר תומך במנגנון שמטרתו הגנה מפני שינוי  .9.3
 המידע העובר בממשק?

 כן  / לא  /

 מיוצא/מידע לא משוגר)לא רלוונטי 

 (מהמערכת

 
 

 חלק ב'
 

 אספקת המידע בחלק זה איננה מספקת נקודות יתרון.
  

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 פרוטוקולי תקשורת .1

פרוטוקולי התקשורת שהמכשיר יכול לעבוד על  .1.1
 פיהם

 פרט:

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 ממשקים חיצוניים .2

חיצוניים לתמיכה ותחזוקה מחוץ לרשת ממשקים  .2.1
מכבי לרבות רשת האינטרנט )תחזוקה מרחוק, 

 כיול מרחוק, וכד'(.

 

 קיים .1

ספק פרטים לגבי הממשק: סוג 
הממשק, המידע שיועבר בו, 

האמצעים לשמירה על סודיותו, 
שלמותו ואמינותו של המידע 

 המועבר בו:

     
_________________________ 

     
_________________________ 

     
_________________________ 

 לא קיים .2

 לא יודע .3
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

  מחיקה מאובטחת של מידע .3

כדי לוודא מחיקה  היצרןמחיקה מידע המומלצת ע"י  .3.1
מאובטחת )מחיקה שאיננה מאפשרת שחזור 

 מידע(. אם קיימת, ציין כיצד.

 קיימת .1

 פרט כיצד:

     
_________________________ 

     
_________________________ 

     
_________________________ 

 לא קיימת .2

 לא יודע .3

 :2014מתאריך אוקטובר  Cyber Securityבנושא  FDA-התייחסות להנחיית ה .4

האם גרסת המוצר המוצע פותחה תוך התייחסות  .4.1
 :Cyber Securityבנושא  FDA-להנחיית ה

Content of Premarket Submissions for 

Management of Cybersecurity in Medical 

Devices  
Guidance for Industry and Food and Drug 

Administration Staff  
Document Issued on: October 2, 2014 

 כן     /     לא  /  לא יודע

 :2014מתאריך אוקטובר התייחסות לתקן אבטחת מידע למערכות מעבדה  .5
 In Vitro Diagnostic Instruments and software systems; Approved Standard-2nd Edition – October 

2014  Published b: Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI                          

האם גרסת המוצר המוצע פותחה תוך התייחסות  .5.1
 לנ"ל.

 
 כן     /     לא  /  לא יודע

 Cyber Securityת מבט של איכות הקוד מנקוד .6

האם גרסת הקוד המוצעת נכתבה ע"י צוות  .6.1
שהוכשר לכתיבה ע"פ מתודולוגיית פיתוח 

 מאובטח. 

 כן. .1

פרט מהי המתודולוגיה בה נעשה 

 שימוש:

______________________ 

     ______________________ 

     ______________________ 

 לא .2

 לא יודע .3

 

 



11 

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

וצעת עברה בחינת קוד האם גרסת התוכנה המ .6.2
(Code Review( מבדק חדירה/)Penetration Test )

 ופרט כלי הבדיקה.

כן. פרט אלו בדיקות נעשו, באלו  .1

כלים )תוכנות( נעשה שימוש )אם 

נעשה(: 

______________________ 

     ______________________ 

     ______________________ 

 לא .2

 לא יודע .3

הייתה  6.2כאמור בסעיף האם תוצאת המבדקים  .6.3
משביעת רצון וכי במידה והיו ממצאים חמורים, 

 אלה תוקנו, נבדקו ונמצאו תקינים.
 כן     /     לא  /  לא יודע
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 : הבקשהטופס  .4

 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .4.1

 

 __                                                                                            : יצרןשם ה .4.2

 

                                                                                         __: מערכתשם ה .4.3

 

                                                                                            : מערכתה דגם .4.4

 

 המוצע :______________________________________ מערכתמידות ה .4.5

 

 ___________________________________________ .:ארץ ייצור  .4.6

 

 ותק הטכנולוגיה בארץ /בעולם:______________________________. .4.7

 

 _________________________.המוצע : ___ מערכתתקנים קיימים ל .4.8

 

 בודד:______________________________________. מערכתהספק  .4.9

 

 ___________________________________.מידע רלבנטי נוסף:  .4.10

 

 לקוחות מרכזיים: .4.11

 

ותק נשוא  ארץ לקוח

הבקשה אצל 

 הלקוח

 טלפון איש קשר

     

     

     

 

 מחירים  .4.12

 

תוצאה סופית לדיווח, לבדיקה מבוצעת  : הגדרת בדיקה מדווחת .4.12.1

שבוצעה על דגימה ביולוגית. יובהר כי בדיקות חוזרות של אותה דגימה  

 .ובדיקות בקרת איכות ובדיקות כיול לא יכללו במספר הבדיקות המדווחות
 

 בתקופה הראשונה יכלול  :  מדווחת  מחיר בדיקה .4.12.2
 

 ת/מערכותמערכ .4.12.2.1
 

יקות בהתאם לצרכי מכבי לביצוע הבד הנדרש מתכלההציוד כל ה  .4.12.2.2
 כגון ריאגנטים, קונטרולות , קליברטורים ומתכלים נוספים ככל שידרשו.
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נשוא הסכם  ותמערכשירותי אחזקה שוטפת ותמיכה מקצועית לכל ה .4.12.2.3
התקינה, בהתאם לצרכי המעבדות ולהוראות  ןזה ואחריות לפעילות

 היצרן.
 
 

 יכלול  :  מדווחת  בתקופה השנייה מחיר בדיקה .4.12.3
 

 .כותמעריר בדיקה  בתקופה הראשונה למעט עלות המח .4.12.3.1

 

 :מדווחת אומדן כמויות ועלות לבדיקה  .4.12.4

 

 

 

 

 

 

 :וחתעלויות לחישוב הבדיקה המדו .4.12.5

 

 :__________________ מערכתמחיר  .4.12.5.1

 

 ______דרושה לביצוע אומדן הכמויות:  ותמערככמות  .4.12.5.2

 

 שנה: _______________________עלות השירות ל .4.12.5.3

 

 חודשים  60: התקופה הראשונה  תקופה לחישוב .4.12.5.4

 

 

כולל מתכלים, הריאגנטים הדרושים לביצוע הבדיקות  רשימת .4.12.6

 קונטרולות וקליברטורים .

 

 

 

 

 

 

 שם הבדיקה

אומדן 

כמות 

  לשנה

 מחיר

בדיקה 

 מדווחת

תקופה 

 ראשונה

מחיר 

בדיקה 

מדווחת 

תקופה 

 שנייה

 מטבע

    DNA  27,000הפקת 
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 שם

 הריאגנט

כמות 

בדיקות 

 באריזה 

אומדן 

כמות 

 לשנה

מחיר 

 הריאגנט 

תנאי  מטבע 

איחסון 

 וטמפ'

      

      

      

      

      

      

 

 

 הערות: .4.13

 

  האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות

 כלשהיא. 

 

  המחירים אינם כוללים מע"מ 

 

 ספרות אחרי הנקודה. 2-תר מאין להציע מחיר עם יו 

 

  ניתן להציע הצעות בש"ח/$ ארה"ב/אירו/יין יפני / פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר

  קנדי/דולר אוסטרלי. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש.

 

 ה:בקשמסמכים שיש לצרף ל  .4.14

 

 איכות. ניתק 

 

 פרוספקטים. 

 

  .כל מידע רלבנטי אחר 


