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לאנליטים מערכת וריאגנטים לביצוע בדיקות לאספקת  לקבלת מידע בקשה 
 ("הבקשה" –)להלן    אימונולוגיהה בתחום

 

 כללי .1

 

מערכת ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

"המוצרים  –הלן במגה לאב )ל אימונולוגיהבתחום יצוע בדיקות וריאגנטים לב

 (, כמפורט בבקשה.והשירותים"

 

 לדואר  בקי כיר שלוח אללאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ו .1.1

 07/10/2015 יוםלעד  kir_beki@mac.org.il  האלקטרוני

 

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

כל ספק יכול להגיש  שהיא. מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 .ה אחת או יותר הצעה לקבוצ

 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1

 

ה תוכרז היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכיי .1.1

 לאחר שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 

 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

ה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת לשיקול דעת

בקשה 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  1 תוך משפטי  הסכםפקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ס .1.1

מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי על רצונה של 

 נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
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לביצוע  Random Accessעבור מערכת אוטומטית בשיטת דרישות ההמפרט  .2

 :בתחום אימונולוגיה בדיקות

 
 יש להתייחס לכל אחד מהסעיפים בטבלה.
 ( של המכשיר הרלוונטי.specificationsיש לצרף מסמך מהיצרן לגבי המאפיינים )

 יש לצרף עלוני הבדיקות עבור כל אחד מהאנליטים.
 

 

 נושא/ דרישה 
התייחסות 

 המציע

  כללי: 1

1.1 

 . לפי החלוקה לקבוצותA פנל הבדיקות יכלול את הבדיקות המפורטות בטבלה 

 ניתן להגיש הצעה עבור קבוצה אחת או יותר. 

 . Aחת מהבדיקות מפורטות בטבלה לכל אלחודש הצפויות הבדיקות כמות 

 

   .ובבדיקות בשימוש במכשיר ובעולם בארץ  ניסיוןיש לפרט  1.1

  ואישור אמ"ר עבור התבחינים והמכשיר המוצעים. CEו/או FDA  ייש לצרף אישור 1.1

  ביצועים אנליטיים: 2

  ות.לפיהם מכוילות הבדיקות השונסטנדרטים (  את סוגי הBיש לפרט )בטבלה  1.1

1.1 
, תחום המדידה )ללא  CV% -עבור כל אחד מהאנליטים את ה  Bבטבלה  פרטיש ל

 Low limit of detection, Low limit of quantitationמיהול( , 
 

1.1 
 lot toבין אצוות שונות של ריאגנטים )צפויה את הוריאביליות ה( B)בטבלה פרט יש ל

lot variation)  יג מסמכים רלוונטיים.יש להצ . עבור כל אחד מהאנליטים 
 

1.1 

  External Quality Controlבדו"חות  1011מכשיר המופיע בשנת יש להציע 

יש לצרף דוחות רלוונטיים  וכד'(. CAP ,EQAS  ,NEQASהמקובלים בישראל  )כגון 

 הסקרים האחרונים. 1של 

 

1.1 

ת סרום המאוחסנות משך הזמן בו האנליטים הנמדדים יציבים בדגימו יש לפרט את 

 ,C° 2-8 -במבחנות ג'ל )בעלות תו תקן בינלאומי(  ב

 .20°C-בדגימות סרום קפואות  יםואת משך הזמן בו האנליטים יציב

 

  בין הדגימות. carry overהתחומים בהם נבדק העדר  יש לפרט  1.1

1.1 
 ערכי ייחוס עבור כל אחד מהאנליטים המפורטים יש לפרט את 

 .Aבטבלה 
 

  פרטים טכניים: 3

1.1 
עבור  ההספק הצפוי למכשיר  אחד בתמהיל  אקראי של מגוון הבדיקותיש לפרט את 

 .   Aהמפורטות בטבלה כל אחת מהקבוצות 
 

1.1 
, הניתנות לשימוש  primary/ secondary tubesיש לפרט את סוגי המבחנות, 

 במכשיר .
 

1.1 
 (Continuous loadingל דגימות )יאפשר הטענה רציפה שיש לפרט האם המכשיר 

 זיהוי הדגימות.ואת אופן 
 

  ומעקב אחר בקרת האיכות. , תנאים לקבלת הכיול כיולהביצוע  אופן יש לפרט  1.1

  יכלול קורא ברקוד לריאגנטים.  המוצע  המכשיר 1.1

1.1 
 liquidאו  Clot detectionיכלול מערכת בקרת דיגום )לדוגמה  המוצע המכשיר

level/foam/bubble detection.) 
 

  את אופן הדיגום של המכשיר )שימוש  בטיפים חד פעמיים או בפרוב(.יש לפרט  1.1

  יאפשר לעבוד בו זמנית עם מספר אצוות ריאגנטים. המוצע המכשיריש לפרט האם  1.1

 חיבור למערכות המים והביוב  המוצעת יש אפשרות מערכתיש לפרט האם ב 1.1



 נושא/ דרישה 
התייחסות 

 המציע

 במעבדה.המרכזיות ש

1.10 
לאומיים והישראלים המקובלים, לרבות תקני -המכשיר יעמוד בדרישות התקנים הבין

 בטיחות, חשמל ועוד.
 

  לפרט את כמות החום והרעש הנפלטים מהמכשיר בזמן העבודה. יש  1.11

  יש לפרט את  מידות המכשיר )שולחני/רצפתי(. 1.11

  ריאגנטים 4

1.1 
עבור כל   MSDSם הדרושים, האם דורשים הכנה. יש לצרף  יש לפרט את הריאגנטי

 הריאגנטים.
 

   המוצעות. עבור הבדיקות  on boardיציבות הריאגנטים  הזמן של פרט את משךיש ל 1.1

1.1 

 ע על: יהתריש לפרט את יכול המערכת ל

 מעבר לזמן המותר. on boardריאגנטים העומדים 

 ריאגנטים שפג תוקפם.

 ג תוקף הכיול שלהם.ריאגנטים שפ

 

  יתחייב לאספקת ריאגנטים בעלי תוקף של כחצי שנה לפחות.   הספק 1.1

1.1 
על המציע להתחייב כי ישמור עבור מעבדת מכבי את אותה אצוות ריאגנטים למשך 

 חודשים לפחות. 1
 

  כיולים 5

  .על ידי המכשירקליברטורים יש לפרט את אופן זיהוי ה 1.1

  ואופן ההתראה על הצורך בכיול. תכיפות הכיולים הנדרשתאת יש לפרט  1.1

  מדדים לקבלת הכיול.יש לפרט את ה 1.1

  יש לפרט את משך הזמן של שמירת נתוני הכיול במכשיר. 1.1

  בקרים 6

  ולפרט אופן הכנת הבקריםעבור כל אנאליט. הבקרים יש לפרט את סוגי וערכי  1.1

  הבקרים על ידי המכשיר.יש לפרט  אופן זיהוי  1.1

  בקרים.התוכנה תתעד ותשמור נתוני יש לפרט משך הזמן ש 1.1

  על היצרן לציין את תוקף הבקרים . 1.1

  מכשיר יתריע על בקרים פגי תוקףיש לפרט האם ה 1.1

 7  תפעול שוטף של המערכת:  

1.1 
ואת משך  דשיתלתחזוקה יומית, שבועית , דו שבועית וחויש לפרט דרישות  היצרן 

 הזמן הנדרש לביצוע פעולות התחזוקה.
 

  :תוכנת המכשיר 8

1.1 

  התוכנה תאפשר שמירת תוצאות נבדקיםיש לפרט משך הזמן ש

התוכנה תאפשר אחזור התוצאות על פי מדדים שונים כגון מספרי דגימה, סוג והאם 

 בדיקה, או זמן ביצוע. 

 

1.1 
מספרי הזיהוי של הריאגנטים בהם בוצעו תעד את יכולת ל תוכנהיש לפרט האם ל

 מידע זה במהירות ובקלות.יכולת לאחזר הבדיקות בכל דגימה או בקר, ו
 

  . ניהול ומעקב אחר מלאי ריאגנטים, מתכלים, ופסולתיש לפרט אופן  1.1

  (. Maintenance logניהול, התראה ותיעוד של פעולות התחזוקה ) יש לפרט אופן 1.1

   (XLלתוכנה אחרת )יצוא תוצאות  של אפשרות יש לפרט 1.1

1.1 

 תיעוד ושמירה של תקלות ואירועים.יש לפרט אופן  ביצוע 

 .במקרי תקלות יש לפרט סוג ההתראות ואופן הטיפול 

 

 

 



 נושא/ דרישה 
התייחסות 

 המציע

  :במכשיר QCתוכנת  9

1.1 
 . במכשיר QCשמירת תוצאות ל יש לפרט משך הזמן 

  
 

1.1 
-Leveyך ובתדפיס וכן הצגתם בצורה גרפית  )הצגת נתונים במסיש לפרט  אופן 

(Jennings. 
 

1.1 
השוואת תוצאות כנגד גבולות מוגדרים מראש יש לפרט האם התוכנה מאפשרת 

  וכנגד גבולות נמדדים.
 

1.1 
תאפשר ניתוח תוצאות על פי מדדים שונים כגון טווחי זמן, יש לפרט האם התוכנה 

 כיולים או אצוות ריאגנטים.
 

  .LIS -תאפשר שליחת תוצאות בקרים  אל מערכת ההתוכנה  1.1

  תקשורת המכשיר: 10

10.1 
נדרש פירוט של כלל הממשקים הפתוחים במחשוב ובמכשור הנדרשים לפעולה 

 (HL7תקינה של המוצר, לרבות תקנים רלוונטיים הנתמכים על ידי הממשקים )כגון 
 

10.1 

מכים על ידי המכשור הרפואי, כולל נדרש פירוט כלל פרוטוקולי התקשורת הנת

, לרבות סטנדרטים רלוונטיים הנתמכים. נדרש כי למכשיר יהיה לפחות LISלמערכת 

 פרוטוקול תקשורת אחד.

 

  אבטחת מידע: 11

11.1 

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

דע במכשור הרפואי על מנת לשמש כבסיס בקובץ נפרד לבקשה( בנושאי אבטחת מי
 לדרישת הטמעת המוצר במכבי .

 

11.1 

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

ות המחשב, המכשור או הסיכון של חשיפת מידע, שינוי של מידע או פגיעה בזמינ
 .מערכות משיקות

 

12 
מבוסס על רשת תקשורת נדרש  LISבמידה ופרוטוקול תקשורת עם מערכת 

  לפרט:

11.1 
מנגנון הזדהות הדדית )למניעה של התחזות המכשור( לפני יצירת קישוריות מול 

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

11.1 
כיצד התוכנה מאפשרת שליחת מידע תוך הבטחת חיסיון  המידע של המטופלים 

 בתהליך העברתו.
 

  על מנגנון לווידוא של שלמות ואמינות המידע של התוכנה. 11.1

  ממשק משתמש/מפעיל נדרש לפרט: 13

11.1 
מהו מנגנון הזדהות הקיים במערכת, נדרש לפחות עם שם משתמש וסיסמה כדי 

 ה של גורם לא מורשה.למנוע גיש
 

11.1 
מהי יכולת הגדרת מדיניות הסיסמאות בממשק המשתמש )כדוגמת אורך סיסמא 

 ומורכבות סיסמא, תוקף סיסמא(
 

11.1 
של משתמש על בסיס מרכיב זמן מתוכנן מראש  sessionהאם קיים מנגנון לסגירת 

 באופן מותאם לסביבת הפעלת המכשיר.
 

11.1 
ן הגדרה של הרשאות לקבוצות עבודה תוך יצירת מידור של האם קיים ומהו מנגנו

 משתמשים בהתאם לדרישות העבודה שלהם.
 

  האם נעשה שימוש באמצעים השומרים על חסיון המידע הרפואי ובאלו. 11.1

11.1 

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

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

 הפעולה ועל מי בוצעה הפעולה

 



 

11.1 
האם החיוויים שנשמרים במערכת יהיו זמינים לצפייה על ידי מכבי ואין ניתן יהיה 

 לצפות בהם.
 

  הטמעה, תחזוקה ועדכונים נדרש לפרט: 14

11.1 

ון, ניתנות לעדכון ותחזוקה תשתיות המחשוב יתבססו על מערכות הפעלה ברישי

ומעודכנות בפועל על פי הוראות היצרן על בסיס עדכונים וטלאים מאומתים למערכות 

 הפעלה, או לתוכנת המכשיר הרפואי, בהתאם לצרכים

 

11.1 
הספק יציג מידע רלוונטי המוכיח כי התוכנה והמכשור הרפואי נקיים מקודים זדוניים 

 בעת הטמעתם
 

11.1 
ת המערכת תתאפשר באתר מכבי בלבד תוך תיאום מראש על ידי נציגי ככלל תחזוק

 ספק מורשים בלבד
 

11.1 

 Authenticatedנדרש להציג מידע לגבי מנגנונים המאפשרים אימות של קודים )

code .יישום של מנגנוני אימות של קודים בפתרון יהווה  -( לעדכוני תוכנה או קושחה

 .יתרון

 

  פרט:נדרש ל -אפליקציה 15

11.1 
האם התוכנה והמכשור הרפואי יתמכו בשינוי סיסמאות ברירת מחדל. סיסמאות 

 ברירת המחדל ישונו בשלב הטמעתם.
 

11.1 
( ומבדק חדירה Code reviewהספק יציג תוצאות משביעות רצון של בחינת קוד )

(Penetration Test לגרסת התוכנה המוצעת על ידו ) 
 

11.1 
 –ום  הזדהות הדדית בקישור בין המכשור לתוכנת הניהול שלו לספק מידע על ייש

 יישום של מנגנון הזדהות הדדי הכולל סיסמא יהווה יתרון
 

 
 
 
 



 

 4201שנת עפ"י נתוני פנל בדיקות וכמויות  – Aטבלה 
 

 צליאק- 1קבוצה 
 

 מס' בדיקות בחודשממוצע  בדיקה

TransGlutaminase (IgA) Ab 1111 

Gliadin IgG/IgA (DGP) 11 

 
 APS -2קבוצה 

 

 מס' בדיקות בחודשממוצע  בדיקה

Beta 2 Glycoprotein 1 IgG 111 

Beta 2 Glycoprotein 1 IgM 111 

Cardiolipin IgG Ab 111 

Cardiolipin IgM Ab 111 

 

 ENA+MPO,PR3 3קבוצה 

 

 מס' בדיקות בחודשממוצע  בדיקה

Centromer Ab 11 

DNA ds Ab 111 

Jo1 Ab 11 

Ro Ab Anti SSA 111 

La Ab Anti SSB 111 

RNP Ab 111 

Sm Ab. (Smith) 111 

Histones Ab 10 

Scl70 Ab (Scleroderma) 111 

MPO Ab 10 

PR3 Ab 10 

 



 

 

 : תחום מדידה, הדירות, רגישות אנליטית ופונקציונלית יםאנליטי מאפיינים – Bטבלה 

 

סטנדרט  בדיקה

לפיו 

הבדיקה 

 תמכויל

תחום 

 מדידה

הדירות* 

%CV 

רגישות 

 פונקציונלית

רגישות 

 אנליטית

Lot to 

lot 

variation 

% 

       

       

       

       

       

 המקסימלי יהיה על פי הצהרת היצרן  במרבית תחומי המדידה. CV* ה 

 

 

 פרטים נוספים נדרשים  .3

 

תוך רשימת המדפסת תסופק על ידי הספק מ מדפסת. ערכתלמיש לצרף  .1.1

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

 לספק.

 

 המדפסת אורית

     Epson tm-88 מדפסת תרמית

 Brother 5350 DNמדפסת לייזר 

 1111מדפסת זירוקס 

  D5340 Brotherמדפסת לייזר 

  Brother 1110  * מדפסת לייזר צבעונית 

  - 1010Brother  זר צבעונית* מדפסת ליי 

 

 

 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

 

 .שימוש בחלפים מקוריים .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

 

ן אומד שם הבדיקה 

כמות 

 שנתי

מחיר לבדיקה 

 מדווחת 

מטבע 

 מחיר

 הערה

     

    

    

 

מדובר בעסקה לחמש שנים , תשלום לפי תוצאה מדווחת כאשר המחיר יכלול את 

 כל הנדרש לביצוע הבדיקה .

 

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

 ____________________ הבדיקות:  

 

 ערותה .1.1

 

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

  המחירים אינם כוללים מע"מ 
 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 
  ניתן להציע הצעות בש"ח/$ ארה"ב/אירו/ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/דולר

חר בש"ח. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור אוסטרלי, למעט קריאת שרות אשר תתומ
 מראש.

  שיכול לשמש לעזר בנושא יש לצרף כל מסמך 



  ימים. 90תוקף ההצעה 


