
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
 Alpha2 macroglobulin ערכות לביצוע בדיקות בקשה להצעת מחיר לאספקת 

 ("הבקשה" –)להלן  Apolipoprotein A1ובדיקות 

 

 כללי .1

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

Alpha2 macroglobulin      ובדיקותApolipoprotein A1 ( המוצרים"–להלן )" , 

 כמפורט בבקשה.

לדואר  בקי כירשלוח אל לאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ו .1.2

 12.07.2016עד יום  kir_beki@mac.org.il אלקטרוני 

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי  .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

 ט מכבי.שקלול המחיר והאיכות כפי שתחלי

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

 אבלואציה לביצוע ת חערכה א מתחייב לספק, ללא חיוב, מציעבמידה הצורך, ה .1.7

  .במכשיר המתאים שכבר קיים במעבדה 

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

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

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

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת  7ים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך ספק .1.9

הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
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 המפרט המבוקש:  .2
 

 
במאבחן A1  Apolipoprotein -ו Alpha2 macroglobulinערכות לביצוע  דרישות עבור מפרט 

 במעבדה הארצית של מכבי שירותי בריאותאוטומטי 

 
 

התייחסות  הערות נושא/דרישה 

 המציע

   המוצר הנדרשתיאור  1

 Apolipoprotein A1 -ו Alpha2 macroglobulinערכות  לביצוע בדיקות   

המצוי כבר במעבדה הארצית  random accessבמכשיר אוטומטי בשיטת 

 ומאושר לחישוב בדיקת פיברוטסט. )ראה נספח מצ"ב(.
 לערכות אפליקציה מאושרת ע"י יצרן המכשיר שבמעבדה. 

 :reference material -הערכות עקיבות ל
Alpha2 macroglobulin -  CRM 470. 

Apolipoprotein A1 – WHO-IFCC SP1-01 

  

יש לפרט את המעבדות בארץ המשתמשות בערכה המוצעת לביצוע בדיקת  

   פיברוטסט. 

  

 אישורי תקינה  

ו/או אישור בינלאומי  CEו/או  FDA י התקינה לערכות )אישוריש לפרט את   

  (.מקובל

  

     מידע כללי 2

וג הדגימה הנדרש, תנאי לקיחת הדגימה, תנאי אחסון הדגימה יש לפרט את ס 

משך הזמן בו האנליט הנמדד יציב בדגימות המאוחסנות עד לביצוע הבדיקה. 

   .במבחנות בעלות תו תקן בינלאומי

  

   הבדיקה  מגבלות לביצוע 

 ערכי הייחוס:  
 ערכי ייחוס המפורטים בעלון הבדיקה.  .א

 ערכי הייחוס.יש להציג את אופן קביעת  .ב

  

 NEQAS, CAPהקיימות לבדיקות  ) External Quality Controlתכניות   

 סקרים אחרונים(. 3וכדומה(. יש לצרף דוחות )עדיף של 

  

 ביצועים אנליטיים: 

 עבור שני האנליטים יש לפרט את:

 תחום המדידה

 ,LOQ) Lower Limit of Quantitation ) 

 הדירות בין ובתוך הרצות

. בדיקת  Integra 400התאמה לשיטת הבדיקה הנהוגה כיום: מכשיר 

Apolipoprotein A1  בערכה של חברתRoche  ובדיקתAlpha2 

macroglobulin  בערכה של חברתDako. 

  

 בקרים 

 יש לפרט את הבקרים לבדיקות  בשני ריכוזים לפחות יסופקו ע"י המציע.

לפחות )עדיפות לבקרים בעלי תוקף חודשים  3הבקרים יהיו בעלי תוקף ארוך, 

 ארוך יותר(.

 לווה בהודעה מראש לאיש קשר שיוגדר במעבדה.י בקרים תכל שינוי אצוו

  



 

 יש לפרט את תכיפות הכיולים הנדרשת. :  כיולים  

 

  

 מגיבים )ריאגנטים( 

 את תהליך הכנתם -יש לפרט האם המגיבים מוכנים לשימוש, ואם לא

לאחר פתיחת מארז הערכה, יתרון לאפשרות  הריאגנטיםיש לפרט את יציבות 

 . on boardלאחסון 

יש לצרף בהם יבוצע שימוש לביצוע הבדיקות. יש לפרט את רשימת הריאגנטים 

MSDS . עבור כל החומרים 

  

 

 

 

 

 

 :1נספח מס' 
 

Analytical 

Method 

Reference 

Method 

Reagents/ 

manufacturer 

Analyzer Parameter 

Nephelometry CRM470 Dade Behring/ 

Siemens  

Dade Behring/ 

Siemens BNII  

Alpha2 

macroglobulin 

Turbidometry CRM470 Dako 

Cytomation 

Diagam 

AU5800 

Beckman 

Coulter  

 

Nephelometry WHO-IFCC 

SP1-01 

Dade Behring/ 

Siemens 

Dade Behring/ 

Siemens BNII 

Apolipoprotein A1 

Turbidometry WHO-IFCC 

SP1-01 

Beckman 

Coulter 

AU5800 

Beckman 

Coulter 

 

 
 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .3
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.1
 

 .__                                                                                                    : יצרן .3.2

 
 .__                                                                                           : ערכהשם ה .3.3

 

 ______ .ארץ ייצור _____________________________________ .3.4
 

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .3.5
 

ותק במכירת  חברה
 המוצר 

 טלפון איש קשר

    



    

 אין למלא בכתב יד -הבדיקה מחיר  .3.6
 

כמות  בדיקה מדווחת 
משוערת 

של 
בדיקות 

 בשנה

מחיר 
בדיקה ל

 מדווחת 

שם  מטבע
המכשיר 
המתאים 
  במעבדה

 הערה

 בדיקת  

Apolipoprotein 

A1 

מחיר הבדיקה     1,800

כל יכלול את מחיר 

הריאגנטים 

לביצוע  הנדרשים 

לרבות  הבדיקה
מתכלים , 

קונטרולות 
 וקליברטורים 

 בדיקת

Alpha2 

macroglobulin 

מחיר הבדיקה     1,800

כל יכלול את מחיר 

הריאגנטים 

לביצוע  הנדרשים 

לרבות  הבדיקה
מתכלים , 

קונטרולות 
 וקליברטורים

 
 

 :_____________________הערכות  תנדרשת לשם תחילת אספקופת הערכות תק .3.7
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה:  .3.8
 

 מפרט מלא של המוצע 

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

 

 הערות .3.9
 

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 
  כוללים מע"מהמחירים אינם . 

 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 
 $/דולר /ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/אירו/ארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח

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

  ימים. 90תוקף ההצעה 

 
 

 


