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 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                     

 

 

 

 STREP Aקיטים לזיהוי  ( בנושא RFIלמידע )בקשה 

 ("הבקשה" –)להלן 

 

 כללי .1

 

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

   STREP A  ( כמפורט בבקשה."המוצרים " –להלן ,) 

 

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

 .06.201718ֹעד  kir_beki@mac.org.ilאלקטרוני 

 

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

 התייחסין בעובדה שמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואקודמות 

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

 להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

 

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

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

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

 בהסכם כלשהו עם מי מהפונים. להתקשר       

 

בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין  .1.5

איזה מבין המשיבים לה ואין מכבי מחויבת בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי 

להתקשר עם מי מבין המשיבים כאמור ו/או לפרסם מכרז בנושא. הבקשה נועדה 

לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול מכבי את המשך פעולותיה בהתאם 

 לשיקולים מקצועיים וענייניים.

 

ים אם יתקיים הליך מכרז בעתיד, תהא מכבי רשאית לשנות או להוסיף תנא .1.6

הכול לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי  –ודרישות מעבר לאש רפורט בבקשה זו 

 ובהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת.

 

מכבי תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע )כולו או חלקו( שיימסר במסגרת  .1.7

תשובה לבקשה לקבלת מידע זו ולמוסר המידע לא תהיינה טענות בדבר זכויות 

 ג שהם.יוצרים מכל מין וסו
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 : אור כללי של נשוא הבקשהית .2

 

 : שים הדרו הקיטיםעבור  הדרישות המקצועיותלהלן 

הרצ"ב לאספקת קיטים לזיהוי מהיר של מושבות חיידקים מסוג   טכניה מפרטיש למלא את ה

Streptococcus pyogenes (StrepA)   בשיטתImmunochromatography 

 

 

 התייחסות המציע נושא/ דרישה 

  :כללי .1

, Streptococcus pyogenes (Strep A)ערכה לזיהוי מהיר של חיידק  להציע יש 1.1

ממושבות חיידקים שצמחו בתרבית, בשיטת 

Immunochromatographyבדיקות ביום )ממוצע(. 350 -.בכמות המספיקה לכ 

 

, יש  לצרף מידע המעיד בעולםבארץ ו  בערכה בשימוש הניסיון את לפרט יש 1.2

 .באם קיימים המקצועית בספרות פרסומיםו על תיקוף השיטה

 

  עבור הערכה  ר"אמ ו CE או/וFDA  יאישור  לצרף יש  1.3

  package insertיש לצרף  1.4

  מרכיבי הערכה לכל MSDS בטיחות מסמכי לצרף יש   1.5

   

  :ערכה .2

  את עיקרון הבדיקהלתאר  יש 2.1

 Hands onמשך הזמן הנדרש לביצוע,  ביצוע הבדיקה, את כל שלבי לתאר יש 2.2

time.משך הזמן עד לקבלת התוצאה  , 

 

יש לפרט את כל הציוד, החומרים והמתכלים הנוספים באם נדרשים )כגון  2.3

 .טיפים חד פעמיים(

 

  גם מתוך תערובת חיידקים בתרבית  Strep Aיש לפרט האם ניתן לזהות  2.4

זמנית ע"י -ק השיטה, כמות הבדיקות הניתנות לביצוע בויש להתייחס להספ 2.5

 עובד אחד

 

  יש לפרט כמות המושבות הנדרשות לביצוע הבדיקה 2.6

, לפרט כיצד נמדדו בצרוף  Sensitivity ,Specificityעל ה  מידע לספק יש  2.7

 אסמכתא.

 

  לבדיקה. interferences – limitations יש לפרט 2.8

אופן ביצוע בקרת האיכות לבדיקה. יש לפרט את תכניות בקרת  יש לתאר את 2.9

  האיכות החיצונית בהן הערכה נבדקת ולצרף דוחות לדוגמה. 

 

 הערכות אשר יסופקו למעבדה.  תוקף יש לפרט את  2.10

 יש לפרט את תנאי האחסון הדרושים.  

 

  ואת כמות הבדיקות במארז. ערכההמארזי  ממדיאת  לפרט יש 2.11

  יש לפרט מה הפסולת הנותרת לאחר ביצוע הבדיקה ואת אופן פינויה.  2.12
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 : הבקשהטופס  .3

 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.1

 

 __                                                                                            : יצרןשם ה .3.2

 

 שם הקיט :_______________________________________________ .3.3

 

 ___________________________________________ .:ארץ ייצור  .3.4

 

 ותק הטכנולוגיה בארץ /בעולם:______________________________. .3.5

 

 ____________________.המוצע : ________ קיטתקנים קיימים ל .3.6

 

 ___________________________________.מידע רלבנטי נוסף:  .3.7

 

 לקוחות מרכזיים: .3.8

 

נשוא בותק  ארץ לקוח

הבקשה אצל 

 הלקוח

 טלפון איש קשר

     

     

     

 

 :אומדן כמויות  .3.9

 

 

 הערות: .3.10

 

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

 לכמות כלשהיא. 

 .המחירים אינם כוללים מע"מ  •

 

 ה:בקשמסמכים שיש לצרף ל  .3.11

 

 איכות. ניתק •

 .פרוספקטים •

 כל מידע רלבנטי אחר. •

 שם הבדיקה

כמות אומדן 

 האריזות בשנה

 25)בכל אריזה 

 בדיקות (

מחיר 

 לאריזה 
 מטבע

כמות 

בדיקות 

באריזה 

 המוצעת

קיטים לזיהוי 

STREP A 
2,300   

 


