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 1' נספח ג

 טופס מענה טכני

 (אין בטופס זה כדי לגרוע מהדרישות הקבועות במפרט) 

 __________: ספק

 (יש למלא טופס לכל מענה טכני עבור כל דגם, יותר מדגם אחדאם מציעים )__________ : דגם
 

יש )פרטים  תכונה
 (לסמן בעיגול

תיאור הפריט ) י הספק"למילוי ע דרישות המכרז
 (תוהערות נוספו

    כללי
, יש לפרט יתרונות של המערכת

 מעבר לאמור במפרט
  יתרון 

אינטגרציה מלאה של נדרשת 
 רכיבי המערכת

  דרישה הכרחית אין/יש

    
    שונות

כל אנדוסקופ יסופק במזוודת 
 נשיאה מתאימה

  דרישה הכרחית אין/יש

אנדוסקופים -וידאו
 ( קולונוסקופים וגסטרוסקופים)

   

  דרישה הכרחית אין/יש .ביופסיה בצד המכשירתעלת 
 CCDית התקן יטכנולוג בעלי

 .צבעוני
  דרישה הכרחית אין/יש

היעדר סינוור והצללה 
 .בתמונה המתקבלת

   

 יכולת התזת מים
 

  דרישה הכרחית אין/יש

    
     יחידת קולונוסקופ

 WORKING)אורך עבודה 

LENGTH )170 מ לכל הפחות"ס 
  הכרחיתדרישה   

 180הורדה והעלאה  זווית
 לפחות מעלות

  דרישה הכרחית  

  160 הפניה ימינה ושמאלה זווית
 פחותל מעלות

  דרישה הכרחית  

 מסך מלא –תמונה  תצוגת
 

  דרישה הכרחית אין/יש

    
     יחידת גסטרוסקופ

 לפחותמעלות  120זווית ראיה 
 

  דרישה הכרחית 

  ודהקוטר פנימי של תעלת עב
  מ לפחות"מ 3.2

  דרישה הכרחית 

 מ או דומה"מ 9.8קוטר חיצוני 
 

  דרישה הכרחית 

 WORKING)אורך עבודה 

LENGTH) 100 לכל הפחותמ "ס 
  דרישה הכרחית 

 90 (במעלות)הורדה ה זווית
 מעלות לפחות

  דרישה הכרחית 

  210 (במעלות)העלאה זווית
 פחותלמעלות 

  דרישה הכרחית 

 פניה ימינה ושמאלהה זווית
 מעלות לפחות 100 (במעלות)

  דרישה הכרחית 

 תצוגת התמונה במסך מלא
 
 

  דרישה הכרחית אין/יש
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 יש לציין נתוני יכולת ניפוח 
 ושאיבה

   

    
    מקור אור+ פרוססור 

 הלוגן או קסנון -סוג הנורה 
 

   

יש לפרט אורך חיים  -נורה 
 בשעות עבודה

   

ן אוטומטי של יכולת כוונו
, התאורה תוך כדי עבודה

 למניעת סנוור והצללה

  דרישה הכרחית אין/יש

 INPUT/OUTPUTמאפשר 
 דיגיטלי צבעוני

  דרישה הכרחית אין/יש

 כולל מקלדת
 

  דרישה הכרחית אין/יש

    
     (צג)מוניטור 

מסך המיועד לשימוש רפואי 
(MEDIC ) 

  דרישה הכרחית אין/יש

 לפחות 17" מסךגודל 
 

  דרישה הכרחית 

התמונה המתקבלת תוצג 
 במלוא שטח הצג

  דרישה הכרחית אין/יש

שם יצרן מקורי  יש לציין
 ודגם

   אין/יש

נרכש היה והמוניטור המוצע 
של יצרן המספק שאינו 

נדרש אישור יצרן , המכשור
כי  ,מערכת המכשור

המוצע מתאים  המוניטור
מבחינה בטיחותית לעבודה 

ת המכשור לחדר עם מערכ
 גסטרו

  דרישה הכרחית אין/יש

יכלול מתלה  המוניטור
, לתקרהמתאים לקיר או 

 לבחירה על ידי מכבי

  דרישה הכרחית אין/יש

נדרש צג ברמה דיאגנוסטית 
, גבוהה מבחינת רזולוציה

 בהירות וצבע

   

    
מכבי לא   עגלה

 מתחייבת לרכוש
 

המתואמת , עגלה ייעודית
 למכשור המוצעלחלוטין 

 

   

 מספר מדפים
 

   

 יכולת התאמת גובה מדף
 

   אין/יש

 מעמד לביופטרים
 

   אין/יש

-וידאו 2-מתלים ל
 אנדוסקופים

   אין/יש

 מדף נשלף למקלדת
 

   אין/יש

 מגירה
 

   אין/יש
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גלגלים עם מעצורים לשני 
 גלגלים לפחות

   אין/יש

    
חיבורים לממשק למערכות 

  מכבי
   

  דרישה הכרחית  2 לפחות  Sיציאות 
 HD-למכשירים בעלי תמיכה ב

 
  יתרון 

-לפרוטוקול תמיכה ב
DICOM 

  יתרון 

    
    שונות

 הבין תקניםב יש לפרט עמידה
 לאומיים והישראלים

לרבות תקני  ,המקובלים
 בטיחות

   

האם הדגמים המוצעים הנם 
הדגמים החדישים ביותר 

 ? ןהמוצעים על ידי היצר

 דרישה הכרחית 
אחד  תלפחו כי

מהם הינו החדיש 
 ביותר

 

האם יש צורך בציוד ייעודי 
? לבדיקת אטימות לפני שטיפה

ללא תוספת  יש לספק –אם כן )
 (עלות

  דרישה הכרחית 

המציע מעסיק לפחות שני אנשי 
שירות מוסמכים מטעם היצרן 

לטיפול ולתחזוקה של ציוד 
 ,על כל רכיביו, לחדר הגסטרו

 .וכל השירותים הכרוכים בכך

  דרישה הכרחית אין/יש

 /ירותשיפורטו שמות שני אנשי 
שהוסמכו על ידי היצרן , טכנאים

לביצוע פעולות אחזקה ותיקון 
 .מכשור חדר הגסטרו

  דרישה הכרחית אין/יש

שרות בידי המציע היכולת לספק 
 .ותיקונים על פי הוראות היצרן

  דרישה הכרחית אין/יש

ת התאמה למכונות נדרש
השטיפה אשר בשימוש במכוני 

  CleantopWMS–גסטרו במכבי 

  דרישה הכרחית אין/יש

    
    בטיחות חשמלית

יש לפרט את האמצעים 
הטכניים לשמירת בטיחות 
חשמלית של המטופל ושל 
יש . המפעילים במערכת הציוד

לציין את סוג ההגנה ורמתה 
(CLASS, TYPE) 

   

    
    התקנה

את כל על המציע לפרט 
דרישות והסידורים הנוגעים ה

, להצבת המיכשור באתר מכבי
לרבות דרישות לאספקת חשמל 

ודרישות להגנת המיכשור 
בהפעלה השוטפת ובהפסקות 

חשמל או שינויי מתחים 
, למען הסר ספק. וזרמים

אל פסק או כל )מכלולים אלו 
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יהיו על ( מכלול אחר הדרוש
. תוחשבון הזוכה ובאחריו

סידורים פיזיים הנוגעים להצבת 
המיכשור יהיו באחריות מכבי 

 .ועל חשבונה

המערכת תופעל מרשת החשמל 
ולא תושפע משינויים  V 230של 

תקעי . במתח הרשת 10%של 
המתח של המערכת ושל 
מכשירים הנכללים בה וכן שקעי 

   יהיו לפי, אם קיימים, מתח

 .התקן הישראלי 

   אין/יש


