
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 
  סמני סרטן מערכת וריאגנטים לביצוע בדיקות לאספקת  לקבלת מידע בקשה 

 )"הבקשה" –(להלן 

 כללי .1
 

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

 –הלן (לבמגה לאב  בתחום הוירולוגיה  טןסמני סרוריאגנטים לביצוע בדיקות 

 ), כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים"
 

 לדואר  בקי כיר שלוח אללאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ו .1.2
 15.09.2014 עד יום kir_beki@mac.org.il  האלקטרוני

 

קבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת ל .1.3

 מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.
 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4
 

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.5

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.
 

 י שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות.מכב .1.6
 

 .במגה לאב אבלואציהמערכת ל  מתחייב לספק, ללא חיוב, מציעבמידה הצורך, ה .1.7
 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.8

גרת בקשה לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במס

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

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
 

ימים מקבלת הודעה על  7  משפטי  הסכםפקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ס .1.9

רד רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפ

 מהסכם ההתקשרות שייחתם.
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 : סמני סרטן דרישות המערכת לביצוע בדיקות -המפרט המבוקש .2

 
 יש להתייחס לכל אחד מהסעיפים בטבלה.
 ) של המכשיר הרלוונטי.specificationsיש לצרף מסמך מהיצרן לגבי המאפיינים (

 יש לצרף עלוני הבדיקות עבור כל אחד מהאנליטים.
 

 ייחסות המציעהת נושא/ דרישה 
  כללי: .1

1.1 



 
3.2 



6.2 



  אבטחת מידע: 11



  אפליקציה נדרש לפרט: 



 פרטים נוספים נדרשים  .3
 

סופק על ידי הספק מתוך רשימת המדפסות יש פלט להדפסה, המדפסת ת ערכתבאם למ .3.1

 על הספק לציין איזו מדפסת מתוך הרשימה בכוונתו לספק.י. המאושרות במכב
 



 :למערכת לקוחות מרכזיים  .4.6
 

מכירת ותק ב חברה

 המערכת

 טלפון איש קשר

    

    

    

 
 אין למלא בכתב יד -מחיר  .4.7

 

אומדן  שם הבדיקה 

כמות 

 שנתי

לבדיקה מחיר 

 מדווחת 

מטבע 

 מחיר

 הערה

CA 15-3 18,000 

בדיקות 

 בשנה

ההצעה תהיה למחיר   

בדיקה בתוצאה 

מדווחת והוא יכלול 

את עלות המערכת ,  

הריאגנטים והבקרים 

ות הנדרשים ועל

 התחזוקה למערכת  

CA 19-9 21,600 

בדיקות 

 בשנה

  

AFP 14,400 

בדיקות 

 בשנה

  

 

 

 

 וביצועהמערכת  לת הפעלת ע"י הספק לשם תחי נדרשתהרכות היעתקופת ה .4.8

 ____________________ הבדיקות:  
 

 

 
 אחריות ושירות          .4.9

 
לתקופת יוב, , ללא חתוכנה  המחיר כולל אחריות, שירות תחזוקה ושדרוגי

 . + שתי אופציות של שנה כל אחת  שנים 3ההתקשרות שהינה 

 

 

 הערות .4.10
 

 האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא.  
  המחירים אינם כוללים מע"מ 
 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 
/דולר פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי ין///אירוארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח/$ 

. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"חאוסטרלי

 מראש.
 ימים. 90וקף ההצעה ת 


