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 ("הבקשה" –)להלן  STD ערכות לביצוע בדיקות לאספקת  בקשה לקבלת מידע

 
 כללי .1

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

 כמפורט בבקשה. , "( המוצרים"–להלן )  STDבדיקות 

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

  15/11/2016יוםלעד  kir_beki@mac.org.il אלקטרוני 

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

 רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.מכבי 

 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.

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

 אבלואציה לביצוע ת חערכה אלפחות  מתחייב לספק, ללא חיוב, מציעהצורך, הבמידה  .1.7

  . וכמפורט במפרט המקצועי 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

 
 real time PCR במכשיר  תולביצוע בדיק דרישות מקצועיות לערכות

 של מחלות מין בדגימות שתן. פתוגניםל
 

 סעיפים בטבלה להלן. לכל אחד מהולהתייחס  ותאת תכונות הערכ לפרטיש 

 ואת עלוני הבדיקות. ת הבדיקהו( של ערכspecificationsיש לצרף מסמכים מהיצרן לגבי המאפיינים )
 

 התייחסות המציע נושא/דרישה 

  המוצר הנדרש: .1

 בדגימות שתן לקבוצות פתוגניםגילוי ל real time PCR במכשיר תולביצוע בדיק ערכות 1.1

 הפתוגנים להלן.

 יש להציע ערכה עבור כל קבוצה בנפרד. 

 

1. Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonhorrea , Mycoplasma 

Genitalium, Trichomonas Vaginalis.דגימות לחודש. 750-, כ 

 

2. Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonhorrea , Mycoplasma 

Genitalium, Ureaplasma Urealyticum , Trichomonas Vaginalis. 

דגימות לחודש 600-כ  

 

3. Trichomonas Vaginalis.דגימות לחודש. 150-, כ 

 

   

  מידע נדרש 2

 במעבדה קיימים: 2.1

  M-2000 sp  (Abbott)מסוג    DNAמכשיר אוטומטי להפקת  -

 . ABI 7500 מסוג  real time PCRלביצוע  מכשיר -

 יש להציע ערכות המתאימות לביצוע במכשירים אלו.

 

  עבור ערכות הבדיקות. ו/או אישור בינלאומי מקובל CEו/או  FDAאישור יש לצרף  2.2

  .hands-on time -יש לפרט את ה יש לתאר את שיטת הבדיקה. 2.3

  , לדוגמה:בדיקהכל יש לספק מידע אנליטי על  2.4

 Sensitivity, limit of detectionהדירות, 

 

 יש לפרט את הניסיון בעולם ובארץ  בשימוש בערכות הבדיקות.  2.5
   יש לצרף פרטי משתמשים בארץ.

 

  לכלל החומרים המוצעים. MSDSיש לצרף מסמכי בטיחות  2.6

  . ABI 7500במכשיר ה יש לצרף מידע המעיד על תיקוף השיטה  2.7

  לצרף פרסומים בספרות המקצועית.יש  2.8

  דגימות לפחות. 5של יש לצרף דוחות  .יש לפרט תכניות בקרת איכות חיצונית לבדיקות 2.9

  . ותתנאי לקיחת הדגימה, תנאי אחסון הדגימה עד לביצוע הבדיקיש לפרט את  2.10

  יש לפרט נפח הדגימה הנדרש. 2.11

  יש לפרט את אופן הכנת הדגימות לביצוע הבדיקות.  2.12

  ות.מגבלות לביצוע הבדיקיש לפרט  2.13

הבדיקות  והאם נכללים בקיט  ם והריאגנטים  הדרושים לביצועמרכיביה כל אתיש לפרט  2.14

 המוצע.  

 .internal controlיש  לפרט האם הקיט כולל  

 



  .כמות הבדיקות בערכהאת יש לפרט  2.15

   .לאחר פתיחת מארז הערכה יש לפרט את יציבות הריאגנטים 2.16

 יש לפרט את הבקרים הנדרשים והאם הם חלק ממרכיבי הערכה. 2.17

 יש לפרט את תוקף הבקרים.

 

   ם.את אופן הכנת-האם הבקרים מוכנים לשימוש ובמידה ולא יש לפרט  2.18

 96)לפלטה,  real time PCR -יש לפרט את משך הזמן הנדרש לקבלת תוצאות ה 2.19

 באריות( עבור כל אחת מהקבוצות המפורטות.

 

 
 

 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 .3.5
 

ותק במכירת  חברה
 המוצר 

 טלפון איש קשר

    

    

 

 

 הערכה מחיר  .3.6
 
 

כמות  ערכה 
משוערת 

של 
בדיקות 
  בחודש

כמות 
בדיקות 
 בערכה

מחיר 
 ערכה

שם  מטבע
המכשיר 
המתאים 
  במעבדה

 הערה

 

 ערכה לבדיקות 

Chlamydia Trachomatis, 

Neisseria Gonhorrea , 

Mycoplasma Genitalium, 

Trichomonas Vaginalis 

 

 

 

750 
 

     



 

 ערכה לבדיקות 

chlamydia Trachomatis, 

Neisseria Gonhorrea , 

Mycoplasma Genitalium, 

Ureaplasma Urealyticum , 

Trichomonas Vaginalis. 

 

600 

     

 ערכה לבדיקות  

Trichomonas Vaginalis.. 150 
     

 

                 על מנת המוצעות  יש לציין אם נדרשים מתכלים /חומרים נוספים מעבר לערכות 
 הנבחר. לבצע את הבדיקות במכשיר

 

 :_____________________הערכות  תופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקתק .3.7
 
 

 להצעה:מסמכים שיש לצרף   .3.8
 

  ת.המוצעהערכה  מפרט מלא של 
 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 

 המחירים אינם כוללים מע"מ . 

 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 
 

 
 


