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 מחלקת רכש ציוד וחומרים 

 

 

 

 ("הבקשה" –)להלן   ציוד לרפואת עיניים( בנושא RFIלמידע )בקשה 

 
 כללי .1

 

 לרפואת ציוד מידע בנושא( מעוניינת לקבל "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 (, כמפורט בבקשה.""המוצרים –להלן   עיניים

 

לדואר גרשון ביקחובסקי המצורף ולשלוח אל  בקשהיש למלא על גבי טופס ה מידעאת ה .1.2
 .20.04.2015עד  bihovsky_g@mac.org.ilאלקטרוני 

 

פרסום הבקשה למידע  אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשך התקשרויות קודמות  .1.3
במסגרת בקשה  התייחסבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע 

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

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

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

  מכבי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם פנייה נוספת ו/או לפרסם בקשה להצעות מחיר               

 בהסכם כלשהו עם מי מהפונים. ו/או לא להתקשר              

 

 : הבקשהטופס  .2

שם  דגם שם המכשיר/ציוד עזר/ציוד מתכלה
 היצרן

ארץ 
 ייצור

FDA/
?CE 

אישור 
אמ"ר

?  

אומדן 
כמויות 
 לשנה 

 מטבע מחיר

BARRAQUER CILIA FORCEPS           1     

BOWMAN LACRIMAL PROBE, 
S.SILVER, 00-0 

          2     

BOWMAN LACRIMAL PROBE, 
S.SILVER, 4/0-3/0 

          2     

CAPSULOTOMY LENS           1     

FLY TEST           1     

JAFFE TYING FORCEPS, 
SMOOTH JAWS STRAIGT 

          2     

JEWELERS FORCEPS 
STRAIGHT VERY FINE 11cm 

          1     

WIKDER LACRIMAL DILATOR, 
FINE TAPER 

          3     
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     1           דיסק חיצוני לשמירה וגיבוי צילומי עיניים

     1           הרטל אקסופטלמומטר

     1           מסגרת לעדשות בדיקת לילדים

     1           מסגרת לעדשות בדיקת למבוגרים

     FLY TEST           2 -מסגרת פולורויד ל

     4           לעינייםמפשק 

     2           משקפיים לבדיקות ראיה

משקפיים לבדיקות ראייה לרופאת 
 עיניים.

          1     

     ISHIHARA           1ספר ראיית צבעים 

     2           עדשה לסליט למפ

     2           פנצטה ישרה להוצאת תפרים מהעין

     2           קנולה ישרה לשטיפת דרכי הדמעות 

קנולה ישרה לשטיפת דרכי הדמעות )חד 
 פעמית(

          3     

     4           קנולה עקומה לשטיפת דרכי הדמעות  

קנולה עקומה לשטיפת דרכי הדמעות  
 )חד פעמית(

          4     

     1           סקר בדיקות ראייה )ר. תעס 'מכ')

     4           לדיאגנוזה וטיפול עדשות.

INDIRECT 2           אופטלמוסקופ     

Ocular Goldmann three mirror           1     

PRIZM RACKS HORIZONTAL 
AND VERTICAL 

          1     

TRAIL FRAME FOR CHILDREN           1     

TRIAL LENS SET           1     

VISION SCREENER 
OCCUPATIONAL 

          1     

YAG  מערכת -מכשיר לייזר לעינים            1     

     1           אקסופטלמומטר לבדיקת בלוטת העין

     1           ארגז עדשות

     3           טונומטר לבדיקת לחץ תוך עיני

     TONOPEN 1=150           1כיסוי למכשיר 

     2           כסא מטופל עיניים

     2           לנסמטר אוטומטי לבדיקת עדשות

     1           פכימטר  -מכשיר ביומטר

 LCDמכשיר ויזיומטר 
PROJECTOR+polorizd 

          1     

 TonoPenמכשיר למדידת לחץ תוך עיני 
Avia 

          2     

     2           מקרן ראיה אוטומטי לבדיקת עינים

     1           סליט למפ לבדיקת עיניים

     1           עדשות לגוניו

     2           עדשות פריזמה

     1           ראש לרטינוסקופ לבדיקות ראיה

     1           רטינוסקופ לבדיקות ראיה

     2           רפרקטצית עינייםרפרקטומטר לבדיקת 
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 :הערות .2.1

 

  .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 
 

 פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר יפני  ןיניתן להציע הצעות בש"ח/$ ארה"ב/אירו/י /

  קנדי/דולר אוסטרלי. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש.
 

 

 ה:בקשמסמכים שיש לצרף ל  .2.2
 

 איכות. ניתק 
 

 םפרוספקטי. 
 

  .כל מידע רלבנטי אחר 

 
  כאשר הבקשה הנה למידע על מכשיר רפואי, מבוקש לקבל מסמךMDS2 – 

Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security  גרסת(

 ( כאשר הוא ממולא ע"י יצרן המכשיר הרפואי.10/2013

 המסמך נתן להורדה בכתובת: 
-Disclosure-http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer

Security.aspx-Device-Medical-for-Statement 

 
 

 

 
 

 

     1           רפרקטומטר+קרטומטר

     2           שולחן חשמלי לסליט למפ

     1           שולחן חשמלי לרפרקטומטר

http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer-Disclosure-Statement-for-Medical-Device-Security.aspx
http://www.nema.org/Standards/Pages/Manufacturer-Disclosure-Statement-for-Medical-Device-Security.aspx

