
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 

לביצוע בדיקות מטנפרינים,   HPLCמערכת בקשה להצעת מחיר לאספקת 
 "הבקשה"( –)להלן  בשתן HIAA -קטכולאמינים ו

 
 כללי .1

 
 HPLCמערכת אספקת  ( מעוניינת לקבל מידע בנושא"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

מספר  EC DETECTOR, MDL 1640 110/220V)דגם BioRadגלאי אלקטרוכימי מתוצרת  עם
 HIAA -(. המערכת מיועדת לביצוע בדיקות מטנפרינים, קטכולאמינים ו1955026קטלוגי 

 .("המערכת"  –להלן ) בשתן.
חשוב לציין כי הגלאי יהווה חלק אינטגראלי ובלתי נפרד מהמערכת המוצעת והאחריות 

 התקנתו, פעילותו  ותחזוקתו  השוטפת  יהיו באחריות המציע.  לרכישתו,

 
 

לדואר  בקי כירשלוח אל לאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ו .1.1
 22.07.2015לתאריך עד   KIR_BEKI@MAC.ORG.ILאלקטרוני 

 

לה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזו .1.1
 רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1
 

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .1.1
 

ל הספק מתחייב ששלשת החודשים הראשונים מיום הצבת המערכת יהוו פיילוט במגה לאב ע .1.1
 מנת לוודא את התאמתה של המערכת לצרכי המעבדה .

 
הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.1

לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על 
ים עימו, לרבות מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמ

 מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
 

על רצונה של לספק הודעה ה שליחתימים מ 1תוך  ספק הזוכהל יישלח משפטי  הסכם .1.1
בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק  ו.מכבי להתקשר עימ

 שייחתם בין הצדדים .
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 : תאור כללי של המערכת  המבוקשת .2

 

את תכונות מרכיבי המערכת ולהתייחס במיוחד לסעיפים בטבלה להלן. יש  יש לתאר .1.1
 מפרט הרצ"ב .להתייחס לכל אחד מהסעיפים ב

( של מרכיבי המערכת specificationsיש לצרף מסמכים מהיצרן לגבי המאפיינים ) .1.1

 הרלוונטיים.

  

 

 תגובת המציע נושא/ דרישה

Auto sampler - יתנות להטענה בו יש לפרט את מספר הדגימות  הנ

 זמנית.

Auto sampler thermostat-  יש לפרט את טווח הטמפרטורה של

 היחידה. 

 

 בעלת:Isocratic  משאבה 
ממיסים ומעלה ושתי יציאות  1-( עם כניסה לvalveשסתום )  .א

 שונות.
  בורר קולונות. .ב

 

 

Degasser – יש לתאר את אופן הפעולה של היחידה   

Solvent cabinet-  לתאר את היחידה יש  

 Thermostatted Column compartment 
 .יש לפרט את טווח הטמפרטורה .1

. יש לפרט את מס' הקולונות שניתן לחבר והאם ניתן להגדיר 1
 טמפרטורה שונה עבור כל אחת מהן.

. יש לפרט את תהליך עבודה למעבר בין הקולונות השונות גם 1
 מבחינת חיבור הצנרת לתמיסות שונות.

 

 LIS (Lab -עם יכולת העברת נתונים ותוצאות אל ה תוכנה

Information System:יש לפרט את .) 
 אופן הבקרה על פעילות כל חלקי המערכת. .1

 אופן הגדרת שיטת עבודה. .1
 אופן הגדרת רשימות עבודה. .1

 אופן ביצוע כיול האנאליטים.  .1

 היכולות לחישוב התוצאות. .1

 LIS -אופן העברת התוצאות את ה .1

לות הנדרשות ע"י המשתמש )כגון מחיקת קבצים פעו .1
 תקופתית( לצורך שמירה על פעולה תקינה של התוכנה.

 

 

 

  .111יכולת חיבור קורא ברקוד קוד 

 יש לפרט את כל הציוד הנלווה הדרוש להפעלת המערכת.
 
 

 

 



 (.FDA ,CEיש להציג את אישורי התקינה של המערכת )אישור אמ"ר, 

עמידת המערכת בדרישות התקן הישראלי  בנוסף, יש לפרט את 

 לבטיחות )חשמל וכדומה(.  

 

יש לפרט את התחזוקה השוטפת הנדרשת ע"י המפעיל וע"י הספק, 

כולל תחזוקה מונעת. יש  להתייחס למשך הזמן הנדרש לביצוע פעולות 

 התחזוקה ומשך זמן השבתת המערכת.

 

  רן.יש לפרט את תדירות כיול המערכת המומלצת ע"י היצ

  

  פרטים לגבי ספק המערכת:

יש לפרט את מס' הטכנאים ואנשי האפליקציה והניסיון שלהם 
 במתן תמיכה מקצועית וטיפול במערכות המוצעות.

 

הקיימות בארץ ובעולם  מהסוג המוצע מערכותה יש לפרט את מספר
 במעבדות קליניות ושנות הניסיון.

 

קליניות ופרטי במעבדות  רשימת משתמשים בארץיש לספק 
 ההתקשרות עימם.

 

  

  תקשורת המכשיר:

נדרש פירוט של כלל הממשקים הפתוחים במחשוב ובמכשור 
הנדרשים לפעולה תקינה של המוצר, לרבות תקנים רלוונטיים 

 (HL7הנתמכים על ידי הממשקים )כגון 

 

נדרש פירוט כלל פרוטוקולי התקשורת הנתמכים על ידי המכשור 
, לרבות סטנדרטים רלוונטיים LISלמערכת  הרפואי, כולל

 הנתמכים. נדרש כי למכשיר יהיה לפחות פרוטוקול תקשורת אחד.

 

  

  אבטחת מידע:

(  10/1011)גרסת  נדרש לקבל מענה לשאלות המופיעות בנספח 

)המצורף בקובץ נפרד לבקשה( בנושאי אבטחת מידע במכשור 
 לדרישת הטמעת המוצר במכבי .הרפואי על מנת לשמש כבסיס 

 

נדרש לפרט את הוראות ההפעלה למכשיר ומפרט המוצר בהתייחס 
לתוכנת אנטי ווירוס מומלצת ודרישות ייחודיות לשמירה על היבטי 

אבטחת מידע כדי לצמצם את הסיכון של חשיפת מידע, שינוי של 
  מידע או פגיעה בזמינות המחשב, המכשור או מערכות משיקות.

 

מבוסס על רשת תקשורת  LISידה ופרוטוקול תקשורת עם מערכת במ

 נדרש לפרט:

 

מנגנון הזדהות הדדית )למניעה של התחזות המכשור( לפני יצירת 
יישום של מנגנון הזדהות הדדי  –קישוריות מול מערכות מכבי 

 הכולל סיסמא יהווה יתרון

 

דע של כיצד התוכנה מאפשרת שליחת מידע תוך הבטחת חיסיון  המי

 המטופלים בתהליך העברתו.

 

  על מנגנון לווידוא של שלמות ואמינות המידע של התוכנה.

  

  ממשק משתמש/מפעיל נדרש לפרט:

מהו מנגנון הזדהות הקיים במערכת, נדרש לפחות עם שם משתמש 
 וסיסמה כדי למנוע גישה של גורם לא מורשה.

 

 



המשתמש )כדוגמת מהי יכולת הגדרת מדיניות הסיסמאות בממשק 

 אורך סיסמא ומורכבות סיסמא, תוקף סיסמא(

 

 

  האם קיים מנגנון לסגירתsession  של משתמש על בסיס מרכיב זמן
 מתוכנן מראש באופן מותאם לסביבת הפעלת המכשיר.

 

האם קיים ומהו מנגנון הגדרה של הרשאות לקבוצות עבודה תוך 
 יצירת מידור של משתמשים בהתאם לדרישות העבודה שלהם.

 

האם נעשה שימוש באמצעים השומרים על חסיון המידע הרפואי 
 ובאלו.

 

מהו מנגנון חיוויים )לוגים( הקיים בתוכנה לפעולות המבוצעות בה. 
החיוויים יפרטו, בין היתר, את שם מה מפורט בחיווים אלו והאם 

 הגורם, זמן הפעולה ומהות הפעולה ועל מי בוצעה הפעולה

 

האם החיוויים שנשמרים במערכת יהיו זמינים לצפייה על ידי מכבי 
 ואין ניתן יהיה לצפות בהם.

 

  

  הטמעה, תחזוקה ועדכונים נדרש לפרט:

ניתנות  תשתיות המחשוב יתבססו על מערכות הפעלה ברישיון,
לעדכון ותחזוקה ומעודכנות בפועל על פי הוראות היצרן על בסיס 
עדכונים וטלאים מאומתים למערכות הפעלה, או לתוכנת המכשיר 

 הרפואי, בהתאם לצרכים

 

הספק יציג מידע רלוונטי המוכיח כי התוכנה והמכשור הרפואי 
 נקיים מקודים זדוניים בעת הטמעתם

 

שר באתר מכבי בלבד תוך תיאום ככלל תחזוקת המערכת תתאפ
 מראש על ידי נציגי ספק מורשים בלבד

 

נדרש להציג מידע לגבי מנגנונים המאפשרים אימות של קודים 
(Authenticated code .לעדכוני תוכנה או קושחה )-  יישום של

 מנגנוני אימות של קודים בפתרון יהווה יתרון

 

  

  אפליקציה נדרש לפרט:

מכשור הרפואי יתמכו בשינוי סיסמאות ברירת האם התוכנה וה
 מחדל. סיסמאות ברירת המחדל ישונו בשלב הטמעתם.

 

( Code reviewהספק יציג תוצאות משביעות רצון של בחינת קוד )
 ( לגרסת התוכנה המוצעת על ידו Penetration Testומבדק חדירה )

 

לתוכנת לספק מידע על יישום  הזדהות הדדית בקישור בין המכשור 
יישום של מנגנון הזדהות הדדי הכולל סיסמא יהווה  –הניהול שלו 

 יתרון

 

 
 

ה מוכרת נשהוא מותר לשיווק במדיאישור אישור אמ"ר בתוקף או  יוצע ציוד עם .1.1
 ושהוגשה בקשה לאישור אמ"ר עבורו.

 

יוצע ציוד הנמכר בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או   .1.1
   יה בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות.אוסטרל

 
 יוצע ציוד הנמכר משך שנה לפחות למוסד ציבורי בישראל. FDAבאם לציוד אין אישור  .1.1

 



באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין הצהרות  .1.1

סול את ההצעה, היצרן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או שתפ
  הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 
MDS עיף זה מתייחס גם למענה היצרן במסמךס .1.1

או מסמך אחר המציין מהן יכולות  2
חושש שלא יוכל  מציעבמידה וה. אבטחת המידע המסופקות ע"י יצרן המכשור הרפואי

על יפנה בנושא לרפרנט האחראי  המציעלעמוד בדרישות האבטחה המצוינות במפרט, 
 הליך הרכש וממנו תועבר השאלה למערכות מידע.

 

 _____________________________ -לוחות זמנים לאספקה .1.1
 

 המעבדה המרכזית של מכבי )מגה לאב( בפארק המדע ברחובות  –אתר לאספקה  .1.2
 

באם למכשיר יש פלט להדפסה, המדפסת תסופק על ידי הספק מתוך רשימת  .1.10

ק לציין איזו מדפסת מתוך הרשימה בכוונתו המדפסות המאושרות במכבי: על הספ
 לספק.

 

 תאור

     Epson tm-88 מדפסת תרמית

 Brother 5350 DNמדפסת לייזר 

 1111מדפסת זירוקס 

  D5340 Brotherמדפסת לייזר 

  Brother 1110  * מדפסת לייזר צבעונית 

  - 1010Brother  * מדפסת לייזר צבעונית 

 

 
 

 כוני גרסאות ואחריותשירות, תחזוקה, עד .1.11
 

 משך אחריות ללא תשלום ותכולתה, כולל שדרוגים ועדכוני גרסאות. .2.11.1
 

 פירוט רכיבי השירות והתחזוקה. .2.11.2
 

אופן הזמנת ומתן השירות: באמצעות מחשב/ נציג טלפוני/ טכנאי, כולל  .2.11.2
 היררכיית טיפול ואבחנה בין תקלה משביתה לתקלה שאינה משביתה.

 

 ביתה.מכשיר חלופי בעת תקלה מש .2.11.2
 

 שימוש בחלפים מקוריים/חלופיים. .2.11.5
 

 לוחות זמנים למתן שירות. .2.11.2
 

 אתרים לאספקה. .2.11.7
 

 הכשרה נדרשת של אנשי השירות. .2.11.2



 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .2
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1
 

 .__                                                                                                    : יצרן .1.1

 
 .__                                                                                           שם המוצר:  .1.1

 

 .                                                                                                         דגם:  .1.1
 

 ארץ ייצור ___________________________________________ . .1.1
 
 

 :לקוחות מרכזיים למוצר  .1.1
 

ותק במכירת  חברה
 המוצר

 טלפון איש קשר

    

    

    

 

 מחיר המוצר .1.1
 

אומדן  מוצר
 כמות 

 הערה מטבע  מחיר 

 PLCHמערכת 
כולל גלאי 

 אלקטרוכימי 

1 

   

מתכלים 
נדרשים 
לפעילות 

שוטפת של 
המערכת 

 )במידת הצורך (

את יש לצרף    
רשימת 

המתכלים 
כולל הנדרשים 

כמות משוערת 
ומחיר של כל 

 פריט 

 

 
 :_____________________אספקה תקופת הערכות נדרשת לשם  .1.1

 

 אחריות ושירות .1.2
 

, ללא חיוב, תוכנה במידת הצורך קה ושדרוגיהמחיר כולל אחריות, שירות תחזו .2.9.1
 שנתיים. לפחות  לתקופה של



 

 עלויות שירות ותחזוקה לאחר תקופת האחריות: .2.9.2
 

 הערה מטבע מחיר מחיר  פרוט אופן התחזוקה

תיקוני תקלות 
  וקלקולים

  ש"ח  שעת נסיעה 

  ש"ח  שעת שרות

עלות 
מכסימלית 

 לקריאה אחת

  ש"ח 

אחוז הנחה 
י על מינימל

חלקי חילוף 
ממחירון הספק 

 לשוק המוסדי

 %  

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה: .1.10

 

 מוצעמכשיר המפרט מלא של ה 

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

 

   מסמךMDS2 – Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device 
Security  הוא ממולא ע"י יצרן המכשיר הרפואי. ( כאשר10/1011)גרסת 

 המסמך נתן להורדה בכתובת: 
-Disclosure-http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer

Security.aspx-Device-icalMed-for-Statement 

 
 
 

 
 הערות .1.11

 
 

 המחירים אינם כוללים מע"מ . 
 

 ספרות אחרי הנקודה. 1-אין להציע מחיר עם יותר מ 
 

 $/פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר  יפני / ןיי//אירוארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח

. לכל מטבע אחר יש , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"ח/דולר אוסטרליקנדי
  אישור מראש. לבקש

 
  ימים. 20תוקף ההצעה 

 
 

 

http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer-Disclosure-Statement-for-Medical-Device-Security.aspx
http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer-Disclosure-Statement-for-Medical-Device-Security.aspx

