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 למעבדה הבקטריולוגית מערכות אוטומציה  עבור( RFIמידע )קבלת לבקשה 

 "הבקשה"( –להלן )

 

 כללי .1

 
  ומתכלים אוטומטיות  תומערכלאספקת  מידעניינת לקבל "( מעומכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 CO2 -בקטריולוגיות שונות, אינקובציה בתנאי טמפ' והמסוגלות לבצע זריעת תרביות מדגימות 

 מוגדרים , הצגה דיגיטלית של תרביות ופיענוחן, ביצוע בדיקות זיהוי חיידקים ורגישות לאנטיביוטיקה

 .בבקשה כמפורט"(, והשירותים המוצרים" – להלן)

ני לדואר אלקטרו בקי כירהמצורף ולשלוח אל  בקשהיש למלא על גבי טופס ה מידעאת ה .1.2
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בהתאם לשיקול אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשך התקשרויות קודמות  פרסום הבקשה למידע .1.3

במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות  התייחסדעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע 

 בות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לר

מובהר בזאת כי מטרת הפרסום הינה קבלת מידע ואין לראות בכך כל התחייבות מצידה של מכבי  .1.4

 לקיים מו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים.

בהסכם  ו/או לא להתקשר מכרזמכבי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם פנייה נוספת ו/או לפרסם  .1.5

 שהו עם מי מהפונים.כל

בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור  .1.6

מחויבות כלשהי כלפי איזה מבין המשיבים לה ואין מכבי מחויבת להתקשר עם מי מבין המשיבים 

ול מכבי את כאמור ו/או לפרסם מכרז בנושא. הבקשה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשק

 המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

בעתיד, תהא מכבי רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות מעבר רכש נוסף אם יתקיים הליך  .1.7

 כול לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת.ה –פורט בבקשה זו מל

ל מידע )כולו או חלקו( שיימסר במסגרת תשובה לבקשה לקבלת מכבי תהא רשאית לעשות שימוש בכ .1.8

 מידע זו ולמוסר המידע לא תהיינה טענות בדבר זכויות יוצרים מכל מין וסוג שהם.
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 :אור כללי של נשוא הבקשהית .2

 תיאור כללי של נושא הבקשה: .א

 
, אינקובציה בתנאי שונותות לבצע זריעת תרביות מדגימות בקטריולוגיות המסוגלות ש להציע מערכות אוטומטיי

ישות חיידקים ורג ביצוע בדיקות זיהוין, ת ופיענוחתרביוה דיגיטלית של הצג,  מוגדרים 2CO -טמפ' ו

 לאנטיביוטיקה.

 יש להציע שתי מערכות אוטומציה : 

 (.2022מהבדיקות  )צפויה להיפתח בשנת  40%תבצע ש  -האחת  עבור המעבדה הצפונית 

 מהבדיקות. 60%רחובות שתבצע ב -לאב -השנייה עבור המגה 

)מצורף  1מספר קרקעות המזון לזריעת כל דגימה מפורטים בנספח מס ו  2018הממוצעת בשנת  כמות הדגימות 

 בקובץ נפרד (. 

 בכמות דגימות )מטושים( הגרון בהשוואה לממוצע.  55%בחודשי החורף קיימת עליה של כ 

תן להציע מערכת מודולרית בשנה. ני 5% -שנים, צפי גידול כ 10 -יש להציע מערכת שתיתן מענה למשך כ

  הניתנת להגדלה במשך הזמן בהתאם לצורך.

 גימות כל שעה.מכמות הד 25-30% -, כ12-16שעות בין הב הדגימות מתקבלות אל-במגה

 מות כל שעה.מכמות הדגי 25-30% -, כ11-15שעות ין הבמעבדה הצפונית הדגימות תגענה ב

 

 שות:מפרט הדרי .ב

 

יש לפרט את מספר  מספר המערכות המתאימות לנפחי העבודה הצפויים בכל מעבדה.הרכב ויש לפרט את  .1

  עמדות העבודה הנדרשות לפיענוח התרביות והמשך העבודה הבקטריולוגית. 

והפעולות לביצוע ע"י  הפעולות הניתנות לביצוע אוטומטי ולתאר את ,יש לפרט את אופן פעילות המערכת .2

, הכנת משטחים לצביעת גרם, הנחת דיסקיות נדרש ריכוזלתרחיפי חיידקים  כנתה :כגוןמעבדה עובד ה

 ביצוע בדיקות זיהוי חיידקים ורגישות לאנטיביוטיקה וכדומה.הכנה ו, אופן אנטיביוטיקה

יש לפרט את השטח המינימלי הנדרש להצבת המערכות, המכשירים, הציוד הנלווה ועמדות העבודה . יש  .3

 את השטח הפנוי הנדרש בסביבת המערכות לשם תפעולם ותחזוקתם. לכלול 

 2ות לתכנון המערכת בשטח המיועד לאוטומציה המסומן בנספח שונ אפשרויותלאב: יש להציג -עבור המגה      

 בשטחהמוצעת  המערכת תכנוןשונות ל אפשרויותתרשים הקומה, עבור המעבדה הצפונית: יש להציג -א' 

 ב'. )הנספחים מצורפים בנפרד( 2 'מס בנספח מפורטמ"ר( ו 330 -)כ המיועד

 יש לפרט מגבלות המערכת המוצעת.  .4

יש לפרט את יכולת המערכת לבצע במקביל פעולות שונות, כגון: הכנסת תרביות לאינקובציה, צילום תרביות  .5

 במהלך האינקובציה והוצאת התרביות במהלך ובתום האינקובציה.

של המערכת המוצעת,  ההספק של כל אחד ממרכיבי המערכת וכיצד מושפע יש לפרט את ההספק הכולל  .6

 מפעולה בו זמנית של מרכיבי מערכת אחרים.

 יש לפרט סוגי הדגימות לשימוש במערכת )כגון: כיח, שתן, גרון וכו'(  ואופן הטענתן.  .7

ליכולת  סלהתייח וכו'(. יש מיכלים, מטושיםהכלים המתאימים להטענה במערכת )כגון: יש לפרט את סוגי  .8

  המערכת לפתיחה וסגירה של פקקים.

 יש לפרט את סוגי הפלטות המתאימות למערכת )לדוגמה: פלטות חצויות/ פלטות שלמות( ואופן הטענתן.  .9



3 

 

 יש לפרט את אופן סימון הפלטות / המבחנות / המיכלים הנזרעים. .10

ריעות על גבי קרקעות המזון יש לפרט את אופן זריעת הדגימות ויכולת המשתמש להגדיר את סדר הז .11

  השונות.

 יש לפרט האם ניתן לזרוע דגימות מנבדקים שונים על אותה פלטה. .12

 יש לפרט את אופן פינוי המטושים/המיכלים לאחר זריעה והפלטות לאחר אינקובציה. .13

 הנדרש בשימוש המערכת. נוסףעודי יציוד ייש לפרט  .14

  מות.יש לפרט את אופן מניעת העברת זיהומים בין הדגי .15

 יש לפרט יכולת בדיקה והתראה לנוכחות זיהומים של קרקעות המזון טרם הכנסה לאינקובציה. .16

 .purity plates -,  המשך אינקובציה  וsub-cultureיש לפרט יכולת המערכת לביצוע  .17

 יש לפרט אופן איתור דגימות/ פלטות במערכת. .18

מלאים,  טמפרטורה וכו' )התראות, הודעות  יש לתאר מנגנוני בקרה לפעילות המערכת כגון בקרת זריעה, .19

 שגיאה וכד'(.

 יש לפרט אפשרות תיעוד/ הדפסה/ שמירה של תוצאות צמיחת חיידקים לאחר אינקובציה. .20

שעות עבודה ביום לעובד( ואת שעות העבודה שידרשו  8יש לפרט את מספר התקנים של עובדי מעבדה ) .21

 נה ופינוי המערכות, ופיענוח תוצאות הצמיחה(.להפעלת המערכות המוצעות בכל מעבדה )כולל הטע

לביצוע פעולות אלו ומשך זמן   hands on time -יש לפרט את פעולות התחזוקה הדרושות, תכיפותן,  ה .22

 ההשבתה לצורך התחזוקה. 

 יש לפרט את משך הזמן המקסימלי אשר המערכת יכולה לעבוד ביממה. .23

 (.ב, מים וכיו" CO2ניקוז, חשמל, לחץ אויר,  פרט את מערכות התשתיות הנדרשות )כגון:יש ל  .24

ניסיון: יש לפרט את מספר המעבדות הקליניות בנפח עבודה דומה המשתמשות במערכות אלו ואת משך זמן  .25

 השימוש במערכת. יש לציין פרטי אנשי קשר במעבדות אלו.

 יש לפרט את התקנים והאישורים הקיימים למערכת המוצעת.    .26

 תידיים ולו"ז לאספקתם.יש לתאר פיתוחים ע  .27
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 דרישות מחשוב ואבטחת מידע: .ג

 

 ומחשוב תוכנה 

 LIS (Lab Information -יש לפרט האם קיימת אפשרות לתקשורת דו כיוונית ישירה ותקינה עם ה 1

System) : הכוללת 

 עם קריאת הברקוד LISכולל פרטים דמוגרפים, שליחת  אישור קבלת דגימה אל ה  קבלת רשימות עבודה

 .ת איכותודיווח בקר תרביותדיווח תוצאות הראשונית, 

   SCCמסוג  LISיש לפרט האם קיים דרייבר לתקשורת עם  2

 כל דרישות המחשוב , חומרה ותוכנה, לצורך תפעול המערכת, חישוב התוצאות ודיווחן יסופקו ע"י המציע.  3

 נילווה עליהם יותקנו התוכנות.במידה והפתרון כולל תוכנות יש לספק גם את המחשבים והציוד ה

יש לפרט את תצורת המחשוב המסופקת עם המערכת: שרתים, עמדות קצה, מעבד, זכרון, אחסון, תוכנה  4

 בסיסית גרסאות ומערכות הפעלה.

במידת  LATENCYיש לפרט את ההכנות התשתיתיות הנדרשות להתקנת הציוד )כולל דרישות קווי תקשורת ו 

 הנדרש(.

 " )"פיצה"( בלבד.Uמכבי תאפשר התקנת שרתים בתקן " –פקים שרתים במסגרת הפתרון במידה ומסו

 יש לפרט האם ניתן להתקין את השרת במרוחק מהמכשיר ? )בחדר השרתים של המתקן(

 יש לפרט האם תוכנת המכשיר, התוכנות הנילוות למכשיר  דורשות שימוש בענן/אינטרנט. 5

נדרש כי גיבוי המידע יבוצע באתר המקומי )אתר מכבי(.  יש לפרט את  – במידה ונעשה שימוש בענן/אינטרנט

 מדיניות שמירת/גיבוי המידע  כולל דרישות אחסון .

יש לפרט האם קיימת מגבלה של כמות הנתונים והמידע )כולל תמונות דיגיטליות( היכולים להישמר לאורך  6

 זמן בענן ו/או במחשבים ו/או בשרת המוצעים .

מהו המענה לשמירת המידע הרלוונטי )תמונות, קבצי הרצה, קבצי האנליזה וכיוב'( גם לצורך  יש לפרט

שימוש עתידי במידע. הספק יפרט את כל סוגי המידע הנחוצים לשמירה, אופן השמירה ובמידה ונדרש שטח 

 אחסון במכבי יפרט הספק מה הם היקפי האחסון הנדרשים לטובת הנושא

 שור כלל מרכיבי המערכת לשרת.יש לפרט את אופן קי 7

יש לפרט האם קיימת מגבלה של מספר עמדות עבודה/מכשירים/ מחשבים היכולים להתחבר לשרת ולעבוד  8

 בו זמנית.

 יש לפרט יכולת התוכנה לעבוד במקביל במספר עמדות לצורך פענוח תרביות מאותו הסוג 9

 

 מאלי היכולים להתחבר לכל מחשב נלווהיש לפרט האם קיימת מגבלה של מספר מכשירים מקסי 10

 יש לפרט האם קיימת מגבלה במספר המחשבים / מכשירים המסוגלים לעבוד בו זמנית. 11

 יש לפרט את יכולות התוכנה והאלגוריתמים לפענוח תוצאות של התמונות הדיגיטליות. 12

ם, תוך התייחסות לתכיפות וזמן יש לפרט עבודות תחזוקה ועדכוני תוכנה /חומרה של  השרתים והמחשבי 13

 השבתת המערכת.

יש לפרט את תצורת עדכוני הגרסאות של התוכנה )תדירות העדכונים, מהות העדכון, אחריות לביצוע העדכון, 

 לאופן בו מושפעות תוצאות מהרצות קודמות מהעדכון.יש להתייחס אבלואציה של העדכון וכד'(. 

המערכת והמכשיר של קה תקופתית או שוטפת לצורך שמירת מידע יש לפרט האם נדרשות פעולות תחזו 14

)והאם יש דרישה להתחברות מרחוק לצורך כך(. יש לפרט את התכיפות ומשך זמן השבתת   ואופן הביצוע

 המערכת במהלך פעולות אלו.

עבד, ש לתאר את מפרט עמדות העבודה )תצורת מחשב, מי -במידה ולתוכנה יש קליינט להתקנה/ להרצה  15

 זכרון, אחסון, כולל סוג וגרסת מ"ה, תוכנות בסיסיות גודל צג( הנדרשים לעבודה עם הקליינט

 )מצורף בנפרד( עבור המכשיר הרפואי MDS2יש למלא טופס  - אבטחת מידע 16
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 : הבקשהטופס  .3

 
 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.1

 __                                                                                            : יצרןשם ה .3.2

                                                                                      __   : מערכתשם ה .3.3

                                                                                            : מערכתה דגם .3.4

 :______________________________________ תהמוצע מערכתמידות ה .3.5

 ___________________________________________ .:ארץ ייצור  .3.6

 ותק הטכנולוגיה בארץ /בעולם:______________________________. .3.7

 : ____________________________. תהמוצע מערכתקנים קיימים לת .3.8

 בודד:______________________________________. מערכתהספק  .3.9

 ___________________________________.מידע רלבנטי נוסף:  .3.10

 לקוחות מרכזיים: .3.11

 

ותק נשוא  ארץ לקוח

הבקשה אצל 

 הלקוח

 טלפון איש קשר

     

     

     

     

 

 

 :  לעיל עפ"י הכמות שצוינה לכל בדיקה  לבדיקה מדווחת הערכת מחירים .3.12

 

 

והשירות  המתכלים הנדרשים להפעלת המערכת תכלול את עלות המערכת עלות  .3.12.1

 . ם המשוערת לתקופת ההסכ לפעילות תקינה ושוטפת

 זמן משוער נדרש לאספקת המערכות ותחילת עבודה ______________ .3.12.2

, מועד השקה מוערך ערכת חדשה שטרם הושקהבמידה ומדובר במ .3.12.3

_______________ 

 .חמש שנים לפחות  – תקופת הסכם משוערת  .3.12.4

 תיאור הבדיקה
מחיר 

 הערכה 
 הערות מטבע 

המעבדה המרכזית 

 – מגה לאב 

   

    המעבדה הצפונית 
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 הערות: .3.13

 

 יא.האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשה 

   , אותם קבצים מסוג   לקבלתבמידה ולא הצלחתם לפתוח חלק מהקבצים המצורפים

AUTOCADE   במייל לד"ר ורדה נדלר או לבקי כיר . לצורך ביצוע התכנון , יש לפנות 

  

 ה:בקשמסמכים שיש לצרף ל  .3.14

 

 איכות. ניתק 

 פרוספקטים. 

 .כל מידע רלבנטי אחר 
 

 

 


