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   NIPTמערכת וריאגנטים לביצוע בדיקות לאספקת  לקבלת מידע בקשה 

 ("הבקשה" –)להלן  
 כללי .1

 

מערכת ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
(, "המוצרים והשירותים" –הלן )לבמגה לאב   NIPTוריאגנטים לביצוע בדיקות 

 כמפורט בבקשה.
 

 לדואר  בקי כיר שלוח אללאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ו .1.1
 04.12.2014 עד יום kir_beki@mac.org.il  האלקטרוני

 
מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.1

 מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.
 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1
 

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.1
 כפי שתחליט מכבי.שקלול המחיר והאיכות 

 

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

 .במגה לאב אבלואציהמערכת ל  מתחייב לספק, ללא חיוב, מציעבמידה הצורך, ה .1.1
 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.1
שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה 

זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 
 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

 

ימים מקבלת הודעה על  1  משפטי  הסכםפקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ס .1.1
רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד 

 מהסכם ההתקשרות שייחתם.
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 : NIPT דרישות המערכת לביצוע בדיקות -המפרט המבוקש .2

 
 יש להתייחס לכל אחד מהסעיפים בטבלה.

 . כים כמבוקש במפרט מסמ   יש לצרף
 

 : הגדרות בסיסיות

לקיחת משלב  NIPT -את בדיקת ה מתייחסת לכלל המרכיבים הנדרשים על מנת לבצע -מערכת. 1

 " בכל הסעיפים במפרט .מערכתועד להשלמת הדוח המסכם. הגדרה זו מתייחסת למושג " הדם

  NIPT – Non-Invasive Prenatal Testingבדיקת . 2

3 .NGS – Next Generation Sequencing 

 

 NIPTלביצוע בדיקות מערכת מפרט ל

  NGSבפלטפורמה של מכשיר 

 

 

 התייחסות הספק  נושא 

  כללי  1

כרומוזומליות בדנ"א עוברי ( Abberations) אברציותהמערכת בודקת   1.1

חופשי בדם האם. האברציות הכרומוזומליות כוללות בשלב ראשון 

וכרומוזומי המין כולל   13, 11, 21עודף או חסר של כרומוזומים 

ספציפיים נפוצים,  microdeletionsאפשרות לביצוע בדיקות של 

 ולפיתוחים נוספים.

 

הספק יפרט את מרכיבי המערכת והשיטה הנדרשים לצורך יישום  1.2

  1.1בסעיף דרישה ה

המערכת, לרבות תמיכה  צבת כל הקשור לביצוע הבדיקה וה

יבוצע  על ידי הספק מול  במכשירים, והפן המחשובי )על כל רבדיו(

 .מכבי

 

תידרש לבצע בדיקות רצף גן, ללא קשר ותלות  NGS -מערכת ה 1.3

 , לשיקול דעתה של מכבי . NIPT -בבדיקות ה

 

 :NIPTעבור בדיקות א.  1.4

מהן יכולות המערכת לגבי בדיקת הספק יפרט  .1

microdeletions בעובר . 

עבור ות בדיק יכולות המערכת לפיתוח ןמההספק יפרט  .2

 .על פי דרישהבעובר כרומוזומים אחרים 

ב. עבור בדיקות בשיטה המוצעת המזהות דנ"א אחר, לא עוברי      

 (tumor DNA )למשל 

 



 

 

 התייחסות הספק  נושא 

לספק בדיקות עבור זיהוי דנ"א יכולות המערכת  ןמההספק יפרט 

 של גידולים סרטניים.

יש לפרט את מידת הרגישות  -לעיל ב'  -סעיפים א' והעבור 

  והספציפיות של הבדיקות הללו.

  מכשירים מבוצעת הבדיקה. הספק יפרט באילו 1.1

פרט את שמות המעבדות בהם מוצבת המערכת הנדרשת הספק י 1.1

סיונו המעשי ביישום ינ ובאותה מעבדה, וכן מה ןומשך והקף הניסיו

המערכת בארץ ובעולם, לרבות נפחי פעילות, ויספק פרטי קשר עם 

 ..microdeletionsהמעבדות האחרות, כולל עבור ביצועי בדיקות 

 

  םביצועים אנליטיי 2

  הספק יפרט מהי טכניקת הביצוע של הבדיקה. 2.1

על עצמן בצורה  הספק יפרט באיזה שיעור התוצאות הדירות וחוזרות 2.2

וגם בדגימות מאותו פרט  דגימהל אותה עברורה, גם בחזרה נוספת 

 .שהופקו בהפקות שונות/ממקורות שונים

 

 :שערך היצרן תיקוף 2.3

וישלח למעבדה חומר רלוונטי המפרט את תהליך הספק יפרט 

 התיקוף, כמות הבדיקות שהשתתפו בתיקוף ותוצאות התיקוף, לרבות:

 עבור אילו מכשירים הבדיקה עברה תיקוף.  .א

את  עבור אילו כרומוזומים השיטה עברה תיקוף. התיקוף יכלול .ב

עוברים בעלי שינוי כמות הו הבריאים שנבדקועוברים כמות ה

 בכרומוזומים הנבדקים בבדיקה זו. יכרומוזומל

הספק יפרט מול איזו בדיקה בוצע התיקוף, למשל מול בדיקה  .ג

 פולשנית כמו מי שפיר. 

 יש לצרף את דו"ח התיקוף וסיכומו. .ד

 

הספק יפרט מהו המנגנון המבטיח הפרדה בין הדגימות בעת הרצה  2.4

 של מספר דגימות בו זמנית, בכל שלבי התהליך.

 

יש לפרט מהי ספציפיות השיטה עבור כל כרומוזום  –ספציפיות  2.1

. יש לצרף תיאור מפורט של בדיקת הספציפיות, לרבות כמויות שנבדק

עבור כרומוזומי המין יש לפרט הן עבור טריזומיה והן וערכים מספריים. 

 עבור מונוזומיה.

 

יש  .קיש לפרט את רגישות השיטה עבור כל כרומוזום שנבד –רגישות  2.1

לצרף תיאור מפורט של בדיקת הרגישות, לרבות כמויות וערכים 

עבור כרומוזומי המין יש לפרט הן עבור טריזומיה והן עבור מספריים. 

 מונוזומיה.

 

 



 

 

 התייחסות הספק  נושא 

 & false positives -שיעור ה)ו הספק יפרט מה הרגישות והספציפיות 2.7

false negatives ) עוברי.-ם של הריון רבניבאבחו 

 

  .positive predictive value -הספק יפרט מהו ה 2.1

 :fetal fraction -מדידת ה 2.9

 ?fetal fraction -האם השיטה מאפשרת מדידה של ה .א

 ?fetal fraction -אם כן, מהי השיטה בה מודדים את ה .ב

הנמוך ביותר  fetal fraction -הספק יפרט מהו שיעור ה .ג

 תוצאות תיקוף.המאפשר לבצע אבחון אמין. יש לצרף 

 

2.10 Microdeletions : 

ניתן לבדוק בפלטפורמה  microdeletionsהספק יפרט אילו  .א

 זו.

שנבדק כמפורט  microdeletionהספק יציג תיקוף לכל  .ב

 .2.3בסעיף 

הספק יפרט את שיעור הרגישות והספציפיות עבור כל  .ג

microdeletion  שנבדק, לרבות שיעור ה- False positive 

& false negative. 

 

  -דגימה שלא ניתן לדווח עבורה תשובה  –כשל טכני  2.11

 הספק יפרט מה שיעור הכשל הטכני. .א

 הספק יפרט מה הסיבות העיקריות לכשל הטכני. .ב

הספק יפרט את אחוז המקרים של כשל טכני בהם הרצה  .ג

חוזרת הצליחה לספק תשובה אמינה ובכך מנעה לקיחת דם 

 חוזרת.

 

את השיטה בה משתמשים לחישוב התוצאות ואופן הספק יפרט  2.12

 האנליזה של התוצאות.

 

 -: הספק יפרט כלדהלן inconclusive –מקרים "אפורים"  2.13

  inconclusive –האם יש על פי שיטתו מקרים "אפורים"  .א

 באילו מצבים מתקבלת תוצאה שנחשבת "אפורה".  .ב

שערך מה שיעור המקרים ה"אפורים" שהתקבלו בתיקופים  .ג

 הספק, ובנסיון שהצטבר אצלו עד היום.

 במצבים כאלו. ,מה ההתנהלות להמשךהספק יפרט  .ד

 

הספק יפרט אם יש לבדיקה יכולת לזהות מוזאיקות, ואם כן, באיזה  2.14

 אחוז.

 

 ביקורות חיוביות: 2.11

 הספק יפרט מה אופן ביצוע בקרת האיכות בכל הרצה. .א

הספק יפרט מהו החומר אשר ישמש כביקורת חיובית לביצוע  .ב

 



 

 

 התייחסות הספק  נושא 

 הבדיקה באופן שוטף. 

2.11 Clinical experience – הספק יפרט מהו ה- Clinical experience 

 שלו עבור השיטה המוצעת.

 

 

  פרטים טכניים / התאמת המערכת לתהליכי העבודה במעבדה 3

  – דגימה 3.1

לקיחת דגימת הדם לצורך  הספק יפרט מהן הדרישות לגבי .א

 הבדיקה.

מהו פרוטוקול הטיפול בדגימה ויציג את  הספק יפרט .ב

 הפרוטוקול.

 אנליטיות נוספות, ויפרט מהן.-הספק יציין אם יש דרישות פרה .ג

 

  דנ"א 3.2

ט האם השיטה ניתנת לביצוע בטכנולוגיות שונות של יפר ספקהא.  3.2.1

 הפקת דנ"א, אם כן, הספק יפרט מהן.

 תהמוצע הספק יפרט לאילו שיטות וקיטים להפקת דנ"א השיטהב. 

 עברה תיקוף.

 

לצורך ביצוע  והאופטימלי ילאהמינימ הספק יפרט מהו ריכוז הדנ"א 3.2.2

  בדיקה.ה

 

לשמירת  והמינימאליים הספק יפרט מהם התנאים האופטימליים 3.2.3

הדנ"א המופק, וכמה זמן ניתן לשמור את הדנ"א באופן שלא יפגע 

 באמינות ובדיוק התוצאות.

 

  הספקי עבודה 3.3

  זמנית.-הספק יציין את מספר הדגימות שניתן לבצע/להריץ בן 3.3.1

משך הפרוטוקול מספר ימי העבודה המינימלי ומהו  אתהספק יציין  3.3.2

 סיום האנליזה.הפקת הדנ"א ועד  כוללהמוצע מהשלב הראשון 

 

הספק יציג את פרוטוקול העבודה, ויפרט עבור כל שלב את משך   3.3.3

ומשך זמן עבודת מכשיר. הספק יפרט  hands on -הביצוע, כולל זמן ה

 באילו שלבים ניתן לעצור את העבודה.

 

  אוטומציה 3.4

על הספק יפרט אם יש אוטומציה למערכת המוצעת ובאילו שלבים.  3.4.1

 לפרט את רמת וסוג האוטומציה. ספקה

 

-דו / מימדיים -הספק יפרט האם המערכת יודעת לקרוא ברקודים חד 3.4.2

 מימדיים.

 

 

 



 

 

 התייחסות הספק  נושא 

  פיתוח 3.5

הספק יפרט מהן יכולות הפיתוח והעדכון של השיטה )למשל ביצוע של  3.1.1

נוסף(, לרבות על פי דרישת  microdeletionבדיקת כרומוזום נוסף או 

 הלקוח )המעבדה(, ולרבות עדכון תוכנת האנליזה בהתאם. 

 

 

 

  תוכנהמחשוב ו 4

  יכולות אנליטיות של התוכנה 4.1

התוכנה צריכה לנתח ולהציג אנליזה לבדיקה. ההספק יציג את תוכנת  4.1.1

 את הממצאים באופן ברור וחד משמעי.

 

הספק יפרט כיצד מוצגות התוצאות בתוכנת האנליזה. נא לצרף  4.1.2

 דוגמאות.

 

התוכנה מבצעת אינטרפרטציה של התוצאות. וכיצד הספק יפרט אם  4.1.3

 נא לצרף דוגמאות.

 

לכל  QCלהציג באופן ברור נתוני  יכולה התוכנה הספק יפרט אם 4.1.4

 .QC, יפרט מה הם כוללים ויציין מה אחוז הדגימות שלא עברו הרצה

 

הספק יפרט מהם תנאי הקבלה של הרצה ומהם תנאי הפסילה של  4.1.1

 הרצה.

 

קישור לאתר חיצוני רלוונטי  תאפשרמהתוכנה הספק יפרט האם  4.1.1

 בלחיצת כפתור.

 

לאפשר חיפוש על פי מקטע נבחר  יפרט אם התוכנה יכולההספק  4.1.7

 בתוצאות קודמות ולהציגם בדרך השוואתית.

 

  .יוניםחיפוש על פי קריטר תאפשרהספק יפרט אם התוכנה מ 4.1.1

  מחשוב 4.2

ביצוע  תהליךתומכים בכיצד את מרכיבי התוכנה ומהותם, והספק יפרט  4.2.1

 הבדיקות, האבחון והכנת מכתב התשובה.

 

במידה   DBהספק יספק מפרט טכנולוגי של  מרכיבי התוכנה, כולל  4.2.2

 ויש.  

 

הספק יפרט את התשתיות הנדרשות לצורך הפעלת חלק  התוכנה /  4.2.4

אפליקציה של המערכת.  יש לפרט את כל המרכיבים הנדרשים, 

דרישות מינום ואופטימליות, במידה וקימות אופציות שונות להתקנה 

 יש לפרט את כל האפשריות. 

יש לענות לסעיף זה גם במידה ומרכיבי התשתית יסופקו ע"י הספק 

 מהמערכת.כחלק 

 

 



 

 

 התייחסות הספק  נושא 

של תקלות וכן  האת עמידות ושרידות המערכת במקרהספק יפרט  4.2.1

 יות גיבוי נתונים.ואפשר

 

המשמשת לצורך ניהול ביצוע   LISבמעבדה נמצאת בשימוש מערכת  4.2.1

את יכולת הספק יפרט הכנה ניהול והפצת מכתבי תשובה.  ,בדיקות

ממשק גנרי )יש , האם קיים LIS-המערכת לממשק מול מערכת ה

ניתן לפתח. הממשק נדרש לצורך אם  -לצרף מפרט( במידה ולא

, רשימות פרטי בדיקההעברת מידע  דו כיוונית )כגון: פרטי נבדק, 

  בין המערכות בכל שלבי העבודה. עבודה, תוצאות, אבחון(

 

את ממשק המשתמש וכלי העבודה הכלולים בתוכנה / הספק יפרט  4.2.7

ניהול העבודה ניתוח הנתונים ביצוע סטטיסטיקות אפליקציה לצורך 

 ות ודוחות.תובנית שאיל

 

 הספק יפרט מה התנהלותו בנוגע לעדכון גרסאות של התוכנה 4.2.1

 ותשתיות המחשוב של המערכת.

 

אפליקציות אחרות על ניתן להתקין ולהשתמש בהספק יפרט האם  4.2.9

 פקת.וללא פגיעה והפרעה לאפליקציה המס   NGS -מכשיר ה

 

תוכנה תומכת בביצוע הבדיקה מיצרן אחר, באותו הספק יפרט האם ה 4.2.10

 מכבי תחליט להשתמש בו.שבמידה  ,מכשיר

 

  מכתב תשובה 4.3

  הספק יפרט מהו אופן דיווח התוצאות ואפשרויות מופע דיווח התוצאות. 4.3.1

יצירת מכתב מסכם לנבדק המכיל  מאפשרת הספק יפרט אם התוכנה 4.3.2

 :את הנתונים המפורטים

פרטים מזהים שישאבו ממערכת המחשוב ויוזנו בדרך  .א

 .למכתב מסכם תאוטומטי

סכם הרצויים שיופיעו בדוח המ בחור את הפרטיםל האם ניתן  .ב

וכן לבחור נתונים שונים הקשורים לביצוע הבדיקה שיופיעו 

 בדוח המסכם.

פרטית למקרה וכן אפשרות  האינטרפרטצי האם ניתן לבחור .ג

 להוספת מלל חופשי.

 עברית.ב צריך להיות תשובההמכתב  .ד

יש לפרט את יכולת להגדיר באופן עצמאי את מבנה הדוח  .ה

של מכתבים,  תבניותהגדרת  תהמסכם / מכתב תשובה )יכול

תבנית של מכתב תשובה על בסיס  אוטומטיתאפשרות לבניה 

 .רכת( במע הקיימיםופרטי מידע 

 

 

 



 

 

 התייחסות הספק  נושא 

  חומרים וציוד 5

לפרט את כלל הרכיבים הדרושים לביצוע הבדיקה: כלל  על הספק 1.1

ולביצוע הבדיקה, התוכנות,  מערכתהציוד, כלל המכשירים הדרושים ל

עבור )וחומרים מתכלים  החומרים והריאגנטים, כולל חומרים נלווים

לפרט אם יש צורך יש  ומספרים קטלוגים(. כולל שם יצרן, ספק -הכל 

במנדף ולאיזה שלב בעבודה, וכן אם נדרשים תנאי מבנה מיוחדים 

 לביצוע הבדיקה.

 

יסופקו על ידו ואילו מרכיבי  המערכתהספק יפרט אילו מרכיבי  1.2

 המערכת יסופקו על ידי מכבי, לרבות ציוד נלווה, חומרים ומתכלים.

 

הספק יפרט ויציג אילו מדדי/תקני איכות יש למכשירים הדרושים  1.3

לביצוע הבדיקה והשיטה, לשיטה עצמה, ולחומרים הדרושים לביצוע 

 על ידי היצרן.   QCהשיטה, והאם כל אצווה של החומרים עוברת 

 

  הספק יפרט מהו זמן האספקה של ציוד וחומרים.  1.4

  קצרה משנה אחת.חומרים שתפוגתם ה מהםהספק יפרט  1.1

הדרושים לביצוע הבדיקות, כולל  המערכתמרכיבי כל הספק יצהיר ש 1.1

על ידי טכנאים מיומנים  ובאחריות ויותקנו חומרים, יסופקו על ידיו

 . יצרן/יצרניםשהוכשרו והוסמכו מטעם ה

 

הספק יצהיר כי הינו אחראי על ביצוע תחזוקה שוטפת בכל המכשור  1.7

 הקשור לביצוע הבדיקה.

 

  .לגיבוי במקרה של תקלות במערכתהספק יפרט מה הפתרון  1.1

  תמיכה טכנית ומקצועית 6

הספק יצהיר שהצוות הטכני וצוות אנשי האפליקציה עברו הדרכה  1.1

והכשרה אצל היצרן והינם מוסמכים מטעמו ומיומנים בתחומם. הספק 

יפרט את מספר העובדים שלו שיתנו את התמיכה המבוקשת ואת 

 הניסיון שלהם בנדון. 

 

 המערכתא. הספק יפרט מהו תהליך ההטמעה וההדרכה של  1.2

טה לביצוע הבדיקה במעבדת מכבי, לרבות ביצוע ותפעולה, והשי

 אנליזה של התוצאות והבנתן.

במעבדה תלווה באנשי מקצוע  המערכתהקמת ב. הספק יתחייב ש

 עד להעמדת המערכת לשביעות רצון המעבדה. יצרןמיומנים מטעם ה

 

הספק יפרט מי נותן את התמיכה הטכנית והמקצועית בארץ ובחו"ל  1.3

כן, יפרט -התמיכה הטכנית והמקצועית בארץ ובחו"ל. כמוומהי זמינות 

מהו זמן המענה/התגובה בנושא תמיכה אפליקטיבית וטכנית )בארץ 

  ובחו"ל(.

 



 

 

 התייחסות הספק  נושא 

פרט את שמות המעבדות בהם מוצבת המערכת הנדרשת הספק י 1.4

באותה מעבדה, וכן מה ניסיונו המעשי ביישום  ןומשך והקף הניסיו

ת נפחי פעילות, ויספק פרטי קשר עם המערכת בארץ ובעולם, לרבו

 המעבדות האחרות.

 

הספק יפרט מהו תהליך ההטמעה וההדרכה של המערכת ותפעולה,  1.1

והשיטה לביצוע הבדיקה במעבדת מכבי, לרבות ביצוע אנליזה של 

 התוצאות והבנתן. 

 



 

 

 
  אבטחת מידע  .7

  פירוט על תהליך זיהוי משתמשים בכניסה למערכת   .1.7

  ארגוני   ADפירוט אם זיהוי המשתמשים יכול להיות מאומת מול שרת   .1.7

פירוט על הרשאות של קבוצות עבודה ובהתבסס על תהליך הזיהוי של   .1.7

 המשתמש לפעולות של: הצגה/יצירה/מחיקה ושינוי של מידע 

 

 'נספח ב –ממולא ע"י היצרן למוצר  הצגת מסמך   .7.4

 : MDS2מסמך
Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device 
Security    

 ( )נספח ג' MDS2 -למילוי מסמך ה מסמך ההסברמצ"ב 

 

  פירוט על הצפנת המידע השמור במערכת   .1.7

  פירוט על מערכת ההפעלה של המכשיר ועל תהליך העדכון שלה   .1.7

  וירוס -פירוט על תמיכה באנטי  .1.1

  על המערכת לנתק משתמשים לאחר פרק זמן ללא שימוש   .1.7

  פירוט על תהליך התמיכה במוצר על ידי הספק  .1.7

פירוט על הרישום חיווי לוג במערכת, ועל איזה פעולות נרשמת חיווי   .1.77

 לוג 

 

הצגת תוצאות מבדקי חדירה שבוצעו למוצר ובמידה וקיים הצגת   .1.77

 תוכנית עבודה לצמצום הסיכונים שעלו מהמבדקים 

 

 

 
 

 פרטים נוספים נדרשים  .3
 

יש פלט להדפסה, המדפסת תסופק על ידי הספק מתוך רשימת המדפסות  ערכתבאם למ .1.1
 לספק. על הספק לציין איזו מדפסת מתוך הרשימה בכוונתוי. המאושרות במכב

 

 המדפסת אורית

     Epson tm-88 מדפסת תרמית

 Brother 5350 DNמדפסת לייזר 

 1121מדפסת זירוקס 

  D5340 Brotherמדפסת לייזר 

  Brother 4110  * מדפסת לייזר צבעונית 

  - 7010Brother  * מדפסת לייזר צבעונית 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 שירות, תחזוקה, עדכוני גרסאות ואחריות .1.1
 

בכל תקופת ההתקשרות  אחריות ללא תשלום , כולל שדרוגים ועדכוני גרסאות .1.1.1
 והאופציות .

 

 בעת תקלה משביתה.אספקת מערכת  חלופית  .1.1.1
 

 .םשימוש בחלפים מקוריי .1.1.1
 

 ___________ לוחות זמנים למתן שירות .1.1.1
 

 הכשרה נדרשת של אנשי השירות. .1.1.1
 

 (:שייחתם  טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם .4
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1
 

 .__                                                                                                    : יצרן .1.1

 
 ________________._______________________________שם המוצר:  .1.1

 
 :__________________________________________________.דגם .1.1

 

 ___________________________________________ . :ארץ ייצור .1.1
 

 :למערכת לקוחות מרכזיים  .1.1
 

ותק במכירת  חברה
 המערכת

 טלפון איש קשר

    

    

    

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 אין למלא בכתב יד -מחיר  .1.1

 

אומדן  שם הבדיקה 
כמות 
 לחודש

מטבע  מחיר לבדיקה 
 מחיר

 הערה

NIPT 300-500   

ההצעה תהיה למחיר 
כלול היא תבדיקה ו

את עלות המערכת ,  
,  הריאגנטים

וכל  הנדרש  התחזוקה
 לביצוע הבדיקות

 
 
 

 וביצועהמערכת  לת הפעלת ע"י הספק לשם תחי נדרשתהרכות היעתקופת ה .1.1
 ____________________ הבדיקות:  

 
 
 

 אחריות ושירות          .1.1
 

לתקופת , ללא חיוב, תוכנה  המחיר כולל אחריות, שירות תחזוקה ושדרוגי
+  שנתיים מיום הפעלת המערכת לשביעות רצונה של מכבי ההתקשרות שהינה 

 . שתי אופציות של שנה כל אחת 
 

 
 הערות .1.14

 

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 

 המחירים אינם כוללים מע"מ  
 ספרות אחרי הנקודה. 1-אין להציע מחיר עם יותר מ 

 $/דולר ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי//אירוארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח/
. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור בש"ח, למעט קריאת שרות אשר תתומחר אוסטרלי

 מראש.
 ימים. 14וקף ההצעה ת 


