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 תרביות דםמערכת לביצוע לאספקת  לקבלת מידע בקשה 

 ("הבקשה" –)להלן  
 כללי .1

 

ת ומערכ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
"המוצרים  –הלן )לאב במגה ל ובקבוקים לביצוע תרביות דם יםרית מכשוהכולל

 (, כמפורט בבקשה.והשירותים"
 

 לדואר  בקי כיר שלוח אללאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ו .1.1
 01.201529.ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ  עד יום kir_beki@mac.org.il  האלקטרוני

 
ולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הז .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
 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 

 זכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות.מכבי שומרת לעצמה ה .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
לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 

מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, זו על 

 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 

 ות שייחתם.מהסכם ההתקשר
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 :תרביות דםדרישות המערכת לביצוע  -המפרט המבוקש .2
 

 יש להתייחס לכל אחד מהסעיפים בטבלה.
 מהיצרן ו/או מהספרות המקצועית.כים מסמעל הספק לגבות את הנתונים שהוא מוסר ב

 

 הגדרות בסיסיות :

 תרביות בקבוקי ר,: מכשידם תרביות מתייחסת לכלל המרכיבים הנדרשים על מנת לבצע -מערכת 

" בכל הסעיפים מערכתהגדרה זו מתייחסת למושג " .ומדפסת מחשב, למכשיר המותאמים דם

 במפרט .

 

 דם תרביותמערכת ל– טכני מפרט
 

 התייחסות המציע נושא/ דרישה 

  :כללי .1

 , דם תרביות יםהמבצע יםמכשיר של תוכולל תכומער להציע הספק על 1.1

יש לפרט את  .ומדפסת מחשב, יםלמכשיר מיםהמותא דם תרביות בקבוקי

 תיאור המערכות המוצעות .

 

 בשימוש בארץ שלו סיוןיהנ ואת בעולם שיש הניסיון את לתאר הספק על 1.2

  .המוצעים ובבקבוקים במערכת

 

 הבקבוקים עבור(  ר"אמ או/ו CE או/וFDA ) אישור כל לצרף הספק על 1.3

 .המוצעים יםוהמכשיר

 

  .המוצעים החומרים לכלל MSDS2 בטיחות מסמכי לצרף קהספ על  1.4

   

  בקבוקים: .2

  . המוצעים הבקבוקים סוגיאת  לתאר הספק על 2.1

שיטת ב שימוש תוך דם ללקיחת הבקבוקים להתאמת להתייחס הספק על 2.2

vacutainer   ובעזרים תוצרתBECKTON DICKINSON   ים כיום המצוי 

 .מכבי במעבדות

 

 צמיחת בנושא מסמכים מהיצרן ו/או מהספרות המקצועית לספק הספק על 2.3

 תרבית לקבלת זמןמשך ה, limit of detection, האפשריים האורגניזמים

 אשר נוסף מידע וכל fastidiousיש להתייחס גם לתרבית חיידקים , חיובית

 .מקסימאלית רגישות יבטיח

 

 והבקבוקים במערכת לתרבית םהמתאימי הדגימות סוגיאת  לתאר הספק על 2.4

 .המוצעים

 

. בדגימה אנטיביוטיקה נוכחות עם מתמודדת המערכת כיצד לתאר הספק על 2.5

 .המוצעים בבקבוקים נבדקה שספיחתם אנטיביוטיקה רשימת לצרף יש

 

, והבקבוקים המערכת של וולידציה  על יםהמעיד מסמכים לצרף הספק על 2.6

 .יתהמקצוע בספרות פרסומים כולל

 

  .המכשיר י"ע הבקבוקים זיהוי אופןאת  לתאר הספק על 2.7

 lot) הבקבוקים של שונות אצוות בין הקיימת האחידות את  ציגלה הספק על 2.8

to lot variation)  הבקבוקים מסוגי אחד כל עבור. 

 

  הבקבוקים תוקף להצהיר הספק על 2.9

 

 



 של במקרים, MALDI TOF בשיטת םחיידקי זיהוי פרוטוקול להציע הספק על 2.10

 בספרות validated))  מאומת להיות הפרוטוקול על. חיובית תרבית

 .המקצועית

 

 חליצת ללא מהבקבוק דם הוצאת) subculture ביצוע אופן להציע הספק על 2.11

 .המשתמש לבטיחות התייחסות תוך(, הפקק

 

, בבקבוקים המוצעים יזמיםהמיקרואורגנ לחיוניות בנוגע מידע לספק הספק על 2.12

 '(.ולטמפ לזמן להתייחס יש) למכשיר יםהבקבוק הכנסת טרם

 

 המתקבלים false positive -ו false negative -ה אחוז להצהיר הספק על 2.13

 .המוצעת במערכת

 

  .הבקבוק בברקוד פורטהמ המידע את לתאר הספק על 2.14

   

  מכשיר: .3

  ן זיהוי תרבית חיובית ע"י המכשיר.אופ את  על הספק לתאר 3.1

 system error -על הספק לתאר אופן ההתראה על נוכחות תרבית חיובית ו 3.2

, תוך התייחסות לחיבור ההתראה למערכת בקרת מבנה )במידה ויש(

 הממוקמת רחוק.

 

  על הספק לתאר אופן זיהוי מיקום התרביות החיוביות במכשיר . 3.3

כיפות המדידות המבוצעות במכשיר לצורך גילוי תרבית על הספק לתאר ת 3.4

 חיובית.

 

 והזמן CFU/ml-ה ציון תוך ATCC חיידקי מגוון צמיחת תוצאות יציג הספק 3.5

 .חיובית תרבית לקבלת הנדרש

 

על הספק לתאר אופן זיהוי בקבוקים תוך התייחסות לברקוד המצוי בשימוש  3.6

 במעבדות מכבי שירותי בריאות.

 

  על הספק לתאר את אופן ההטענה והפינוי של הבקבוקים מהמכשיר. 3.7

   Anonymous בבקבוקים וטיפול זיהוי יכולתעל הספק לתאר  3.8

 אינקובציה המשך מבוצעת וכיצד אפשרות קיימת אםה לתאר הספק על 3.9

 מיקרואורגניזמים זיהוי העדר של במקרים כגון) מהמכשיר שהוצאו לבקבוקים

 . הצמיחה עקומת ולהמשך הבקבוק למיקום, לזמן להתייחס יש( .רםג בצביעת

 

המרבית הניתנת להטענה במכשיר בקבוקים הכמות את על הספק לתאר  

 המוצע.

 

 התקנים דרישותל (ובקבוקים מכשיר) המערכת התאמת לפרט הספק על 3.10

 .ועוד חשמל, בטיחות תקני לרבות, המקובלים והישראלים לאומיים-הבין

 

 ולתאי המכשיר לחלל איכות בקרת לבצע המכשיר יכולת לפרט הספק על 3.11

 הנדרשות והפעולות' טמפ אחר למעקב מפורטת התייחסות תוך, הבקבוקים

 '. טמפ חריגת בעת לביצוע

 

 גובהאת הלפרט וכן  כולל המחשב המכשיר ממדיאת  לפרט הספק על 3.12

  .הבקבוקים הכנסתל המקסימאלי

 

 תקינה לא מגירות/דלתות סגירת על להתריע המכשיר יכולת לפרט קהספ על 3.13

 .תקין לא באופן בקבוקים הנחת או/ ו

 

 פתיחת ללא במכשיר קיםוהבקב עומס אחר מעקבה יכולת לתאר הספק על 3.14

 .המגירות/  הדלתות

 

 חשמל נפילת של במקרים לעבוד תמשיך המערכת כיצד לפרט הספק על 3.15

 .בבקבוקים צמיחה עקומות אחר ומעקב רציפה יהאינקובצ להבטחת

 

  

 

 



  :המערכת של שוטף תפעול 4

  . וכדומה( חודשית ,יומית) לתחזוקה הדרוש והזמן הפעולות את יפרט ספקה 4.1

   

  :המכשיר תוכנת 5

   LIS -ל תרביותה תוצאות ולהעביר להציג המכשיר יכולת יפרט הספק 5.1

 הצמיחה עקומות של וההדפסה האחזור שמירהה ,הצגהה אופן יפרט הספק 5.2

 . בבקבוקים שנמדדו

 

 פגי בבקבוקים שימוש בעת ולהתריע לזהות המכשיר ליכולת יתייחס הספק 5.3

 .תוקף

 

 צמיחת לחישוב ייעודייםה אלגוריתמיםה את כללי באופן יתאר הספק 5.4

 .בבקבוקים מיקרואורגניזמים

 

  .blood  level  monitoring)) בבקבוקים הדם נפח ניטור יכולת יפרט הספק 5.5

  .תקלות log והדפסת הצגה, השמיר יכולת יתאר הספק 5.6

  '. וכו מכשיר תכולת נתוני,  גרפים, דוחות הדפסת אפשרות יתאר הספק 5.7

   

  :המכשיר תקשורת 6

 הנדרשים ובמכשור במחשוב הפתוחים הממשקים כלל של פירוט נדרש 6.1

 ידי על הנתמכים רלוונטיים תקנים לרבות, המוצר של תקינה ולהלפע

 (HL7 כגון) הממשקים

 

, הרפואי המכשור ידי על הנתמכים התקשורת פרוטוקולי כלל פירוט נדרש 6.2

 למכשיר כי נדרש. הנתמכים רלוונטיים סטנדרטים לרבות, LIS למערכת כולל

 .אחד תקשורת פרוטוקול לפחות יהיה

 

   

  :מידע אבטחת 7

(  10/2013 גרסת)  בנספח המופיעות לשאלות מענה לקבל נדרש 7.1

 על הרפואי במכשור מידע אבטחת בנושאי( לבקשה נפרד בקובץ המצורף)

 . במכבי המוצר הטמעת לדרישת כבסיס לשמש מנת

 

נדרש לפרט את הוראות ההפעלה למכשיר ומפרט המוצר בהתייחס לתוכנת  7.2
וירוס מומלצת ודרישות ייחודיות לשמירה על היבטי אבטחת מידע כדי אנטי ו

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

 

 תקשורת רשת על מבוסס LIS מערכת עם תקשורת ופרוטוקול במידה 7.3

 :לפרט נדרש

 

 קישוריות יצירת לפני( המכשור התחזות של למניעה) הדדית הזדהות מנגנון 7.4

 יתרון יהווה סיסמא הכולל הדדי הזדהות מנגנון של יישום – מכבי מערכות מול

 

 של המידע  חיסיון הבטחת תוך מידע שליחת מאפשרת התוכנה כיצד 7.5

 .העברתו בתהליך המטופלים

 

  .נההתוכ של המידע ואמינות שלמות של לווידוא מנגנון על 7.6

   

  :לפרט נדרש מפעיל/משתמש ממשק 8

 וסיסמה משתמש שם עם לפחות נדרש, במערכת הקיים הזדהות מנגנון מהו 8.1

 .מורשה לא גורם של גישה למנוע כדי

 

 אורך כדוגמת) המשתמש בממשק הסיסמאות מדיניות הגדרת יכולת מהי 8.2

 (סיסמא תוקף, סיסמא ומורכבות סיסמא

 

8.3  לסגירת נגנוןמ קיים האם session מתוכנן זמן מרכיב בסיס על משתמש של 

 .המכשיר הפעלת לסביבת מותאם באופן מראש
 



 מידור יצירת תוך עבודה לקבוצות הרשאות של הגדרה מנגנון ומהו קיים האם 8.4

 .שלהם העבודה לדרישות בהתאם משתמשים של

 

  .ובאלו הרפואי המידע חסיון על השומרים באמצעים שימוש נעשה האם 8.5

 מפורט מה. בה המבוצעות לפעולות בתוכנה הקיים( לוגים) חיוויים מנגנון מהו 8.6

 הפעולה זמן, הגורם שם את, היתר בין, יפרטו החיוויים והאם אלו בחיווים

 הפעולה בוצעה מי ועל הפעולה ומהות

 

 ניתן איןו מכבי ידי על לצפייה זמינים יהיו במערכת שנשמרים החיוויים האם 8.7

 .בהם לצפות יהיה

 

   

  :לפרט נדרש ועדכונים תחזוקה, הטמעה 9

 לעדכון ניתנות, ברישיון הפעלה מערכות על יתבססו המחשוב תשתיות 9.1

 וטלאים עדכונים בסיס על היצרן הוראות פי על בפועל ומעודכנות ותחזוקה

 כיםלצר בהתאם, הרפואי המכשיר לתוכנת או, הפעלה למערכות מאומתים

 

 מקודים נקיים הרפואי והמכשור התוכנה כי המוכיח רלוונטי מידע יציג הספק 9.2

 הטמעתם בעת זדוניים

 

ככלל תחזוקת המערכת תתאפשר באתר מכבי בלבד תוך תיאום מראש על  9.3

 ידי נציגי ספק מורשים בלבד

 

 קודים של אימות המאפשרים מנגנונים לגבי מידע להציג נדרש 9.4

(Authenticated code )אימות מנגנוני של יישום -. קושחה או תוכנה לעדכוני 

 יתרון יהווה בפתרון קודים של

 

   

  :לפרט נדרש אפליקציה 10

. מחדל ברירת סיסמאות בשינוי יתמכו הרפואי והמכשור התוכנה האם 10.1

 .הטמעתם בשלב ישונו המחדל ברירת סיסמאות

 

 ומבדק( Code review) קוד בחינת של רצון משביעות תוצאות יציג הספק 10.2

  ידו על המוצעת התוכנה לגרסת( Penetration Test) חדירה

 

 הניהול לתוכנת המכשור בין בקישור הדדית הזדהות  יישום על מידע לספק 10.3

 יתרון יהווה סיסמא הכולל הדדי הזדהות מנגנון של יישום – שלו

 

   

 
 

 פרטים נוספים נדרשים  .3
 

יש פלט להדפסה, המדפסת תסופק על ידי הספק מתוך רשימת המדפסות  ערכתמבאם ל .1.1

 על הספק לציין איזו מדפסת מתוך הרשימה בכוונתו לספק.י. המאושרות במכב
 

 המדפסת אורית

     Epson tm-88 מדפסת תרמית

 Brother 5350 DNמדפסת לייזר 

 6125מדפסת זירוקס 

  D5340 Brotherמדפסת לייזר 

  Brother 4150  דפסת לייזר צבעונית* מ 

  - 7050Brother  * 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
 

 . וחות זמנים למתן שירותל .1.1.1
 

 הכשרה נדרשת של אנשי השירות. .1.1.1
 

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

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .1.1
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ותק במכירת  חברה
 המערכת

 טלפון איש קשר

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 אין למלא בכתב יד -מחיר  .1.1

 

אומדן  שם  
כמות 

בקבוקים 
 לשנה

מטבע  לאריזה מחיר  כמות באריזה
 מחיר

 הערה

AEROBIC 

BOTTLES 
10, 000 

 
  

ההצעה תהיה למחיר 
הבקבוקים   והיא 
תכלול את עלות 

המערכות ,  
הריאגנטים , 

התחזוקה וכל  

הנדרש לביצוע 
 הבדיקות

ANAEROBIC 

BOTTLES 
3,000 

 
  

PEDIATRIC  

BOTTLES  
5,000 

 

  

 
 
 

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

 
 
 

 אחריות ושירות          .1.1
 

לתקופת , ללא חיוב, תוכנה  תחזוקה ושדרוגיהמחיר כולל אחריות, שירות 
 . + שתי אופציות של שנה כל אחת   שנים   5 -הסכם לשהינה ההתקשרות 

 
 

 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 , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"חאוסטרלי

 מראש.
 ימים. 14וקף ההצעה ת 


