
 
 

 08.09.2016תאריך :

 
דובר לאספקת מערכות אוטומטיות  הנדון: כוונה להתקשר עם חברת

  CBCלביצוע בדיקות 
 

לאספקת   SYSMEX בכוונת מכבי להתקשר עם חברת דובר המייצגת  בארץ את חברת 

( CBC"בדיקות לביצוע בדיקות ספירת דם )להלן " XN-9000מערכות אוטומטיות מדגם 

ט    01.01.2017שנים החל מיום  7ִחים. ההסכם עם חברת דובר יהיה לתקופה של ולהכנת ִמשְׁ

 חום זה הן למעבדה המרכזית )מגה לאב ( והן למוקדי מכבי .מתן מענה בתל

 

 התקשרות עם ספק יחיד. -( לחוק חובת המכרזים29) 3ההתקשרות הינה על פי תקנה 

 

 רקע:
 

  . ככלל, בדיקות אלוCBCבדיקות  8,000-10,000  -במעבדה הארצית מבוצעות בכל יום כ
 נחשבות לדחופות ויש לדווח את התוצאות במהירות האפשרית. 

לביצוע בדיקות אלו דרושה למעבדה הארצית  מערכת אוטומטית המורכבת משני קווים 
ִחים, ויחידה  CBCאוטומטיים אליהם מחוברים מכשירים לביצוע בדיקות ט  , מכשירים להכנת ִמשְׁ

 (. Sorterות )למיון דגימ
 דגימות לשעה. 1,650-ההספק הכללי המינימלי הנדרש במערכת האוטומטית הינו  כ

ִחים , CBCבנוסף, דרושים שני מכשירים לבדיקות  ט  , ללא stand aloneומכשיר להכנת ִמשְׁ
חיבור למערכת האוטומציה המיועדים לטיפול בדגימות ילדים. התכונות האנליטיות והתפעוליות 

 רים אלו יהיו כמו של המכשירים המחוברים למערכת האוטומטית ומאותו יצרן . של מכשי
 

    מתוצרת   CBC" ( הינה ספק יחיד למערכות לביצוע בדיקות הספקחברת דובר )להלן "
Sysmex  . העומדות בדרישות המקצועיות של המעבדה ההמטולוגית במגה לאב 

 
 רת  דובר כספק יחיד:להתקשרות עם חב הטעמים המצטבריםלהלן עיקרי 

 
   CBCמכשירים לבדיקת  .1

 

 דקות למכשיר(.   2-הכנת המכשירים  לעבודה מצריכה זמן עבודה מינימלי )פחות מ 1.1

 המכשיר אינו מצריך תחזוקה יומית, שבועית או חודשית על ידי עובדי המעבדה. 1.2

 דגימות לשעה. 95הספק מוכח של מכשיר יחיד לפחות  1.3

ביום( ללא צורך  CBCבדיקות  600-ה במשך יום עבודה מלא )כלמכשיר יכולת לעבודה רציפ 1.4

 בפעולה / התערבות/ עצירה של עובד המעבדה במהלך יום העבודה. 



ניקוז הפסולת הנוזלית של המכשירים למערכת הביוב מבוצע אוטומטית ללא צורך  1.5

 בהתערבות עובד המעבדה.

 למכשירים פונקציה ייעודית לבדיקת נוזלי גוף.    1.6

בנוזל  mononuclear -וpolymorphonuclear לדיווח תוצאות  FDAלמכשירים אישור  1.7

 סינוביאלי . 

שנים לפחות בהתקנה, תחזוקה ותמיכה בעבודה עם  3ליצרן ולספק בארץ ניסיון של  1.8

 מכשירים מסוג זה בארץ ובעולם. 

 
ָטִחים,  2 ִחים(: Slide makersמכשירים להכנת וצביעת ִמשְׁ טְׁ שַׁ  )להלן מְׁ

 

ִחים בעלי יכולת עצמאית לקריאת הברקוד של הדגימה, להכנה וצביעה אוטומטית   2.1 טְׁ שַׁ המְׁ

חים ) טַׁ ( עליהם מודפס ברקוד המציין את מספר הדגימה , מספר הדגימה slidesשל ִמשְׁ

חים מיועדים לקריאה במיקרוסקופ אוטומטי ולכן יש  טַׁ בספרות ותאריך הדגימה. הִמשְׁ

 ד.חשיבות רבה להדפסת ברקו

ִחים המחוברים לקווי האוטומציה תבוצע אוטומטית ללא התערבות  2.2 טְׁ שַׁ הזנת הדגימות למְׁ

 (. STAND ALONEעובדי המעבדה )למעט המכשיר הפועל כ 

חַׁ יכולת דיגום עצמאית ללא תלות בפעילות מכשירי הספירה. 2.3 טֵּ שַׁ  למְׁ

ִחים, ששוטחו ידנית, המוטענים על 2.4 ט  חַׁ יכולת לצבוע ִמשְׁ טֵּ שַׁ חַׁ בקבוצות גדולות  למְׁ טֵּ שַׁ  המְׁ

 סליידים בקבוצה(. 100 -)כ

ִחים  3ליצרן ולספק ניסיון של  2.5 טְׁ שַׁ שנים לפחות בהתקנה, תחזוקה ותמיכה בעבודה עם מְׁ

 מסוג זה, בארץ ובעולם.

 
 :כלל המערכת )אוטומציה+ מכשירי ספירה+ משטחים( 3

 

במערכות הכוללות את:  שנים בייצור, אספקה ותמיכה 3ליצרן ניסיון עולמי של מעל  3.1

ִחים בסדר הגודל ובהספק  טְׁ שַׁ האוטומציה המוצעת, המכשירים לבדיקות ספירת דם והמְׁ

 הכללי הנדרש במכבי.  

 לספק בארץ ניסיון בהתקנה ובתמיכה במערכת האוטומציה המוצעת. 3.2

הצבת המערכת בשטח הקיים ללא צורך בביצוע שינויים מהותיים במבנה ובשטח  המעבדה  3.3

 לוגית. ההמטו

קיימת אפשרות לחיבור של מיקרוסקופ אוטומטי למערכת האוטומציה כך שגם הכנסת  3.4

חים למיקרוסקופ תבוצע באופן אוטומטי.  טַׁ  הִמשְׁ

קיימת אפשרות עתידית להגדיל את כושר הייצור של המערכת בשטח המעבדה ההמטולוגית  3.5

פת קו עם מכשירים הקיים באמצעות הוספת מכשירים לקווי אוטומציה קיימים או  הוס

 נוספים.  
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