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 )"הבקשה" –(להלן   מד לחץ דם דיגיטאלי ביתי משדר בנושא )RFIלקבלת מידע (בקשה 

 

 כללי .1
 

מד לחץ דם  מידע בנושא) מעוניינת לקבל "מכבי" –מכבי שירותי בריאות (להלן  .1.1

 ), כמפורט בבקשה.השירותים""המוצרים ו –(להלן  דיגיטאלי ביתי משדר
 

לדואר  עדי ארזשלוח אל להמצורף ועל גבי טופס הבקשה  יש למלאמידע את ה .1.2

 . 15.7.2015עד יום   erez_a@mac.org.ilאלקטרוני 
 

פרסום הבקשה למידע  אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשך התקשרויות קודמות  .1.3

לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע התייחס במסגרת בקשה  בהתאם

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

 ל מכבי לקיים מו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים.מצידה ש
  מכבי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם פנייה נוספת ו/או לפרסם בקשה להצעות מחיר 

 ו/או לא להתקשר בהסכם כלשהו עם מי מהפונים.

 
 המפרט המבוקש:  .2

 

 מוצר .2.1

) בגרסתן iOS+ Androidלסלולר במערכות הפעלה נתמכות ( מד לחץ דם משדר .2.1.1

 :והכוללות האחרונה

a. מד לחץ דם סיסטולי ודיאסטולי 

b. מד דופק 

c.  בין טעינות , במידה ולא, סוללות לטווח זמן ארוך מרביזמן פעולה 

d. טעינה ופריקת מידע פשוטות ככל האפשר 

 .אפליקציה לסלולרי לסנכרון מידע וקבלת נתוני פעילות מעובדים .2.1.2

 לתמיכה קיימת בעברית. יתרון   

 יתרון -ה למחשב נייחאפליקצי .2.1.3

 סלולרישידור נתונים לתוך ענן מכבי באמצעות  .2.1.4
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   יתרון-וערבית  רוסית,  חובה.  – ספר הדרכה , עברית, אנגלית .2.1.5

 יתרון  -וערבית  רוסית  חובה - אנגליתותמיכה בשפה עברית,  .2.1.6

 

 היבטים טכנולוגים להתייחסות .2.2

 יתרון - התקנת המערכת במכבי –מיגרציה  .2.2.1

זמינות נתונים גולמיים (אפשרות להוריד נתונים לקבוצה  –נן ממשק למערכת ע .2.2.2

 יצוא לקובץ אקסל יתרון )( חובה - מוגדרת מראש

 חובה  -אפשרות לשידור הנתונים און ליין (אוטומטית)  .2.2.3

 במקרה בו יש אפליקציה :  .2.2.4

 יתרון - למכבי און ליין הקייםהאפליקציה חיבור  .2.2.4.1

 חובה -הזדהות בהתאם לדרישות מכבי   .2.2.4.2

 ק מנהל שיאפשר: ממש .2.2.5

a. :ברמת הפרט 

i.  חובה -הגדרת נתונים אישיים על המנוי 

 (לתקשורת)ממכבי מספר מזהה ייחודי  .1

 חובה – שם מלא .2

 –על ידי המטופלאפשרות סימון מדידה שלי / מדידה לא שלי  .3

 חובה

 יתרון - בנתוני המדידות שלי + גרף מגמות לצפייהאפשרות  .4

ii.  יתרון - ספים הגדרת 

 ימלימינ ל"ד סיסטולי .1

 סיסטולי מקסימלי ל"ד .2

 דיאסטולי מינימלי ל"ד .3

 דיאסטולי מקסימליל"ד  .4

iii. צפייה בנתוני השידור 

ברמה ברמת מדידה / ( שליפת מגמות ומידע גולמי לניתוח .1

לטובת שליפת נתונים לתיק הרפואי  – יומית/ שבועית/חודשית)

 ולמחסן המידע הארגוני

 
 :תקנים בהם צריך לעמוד .2.3

 
ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות  CEו/או  FDAאישורי יוצעו מכשירים בעלי  .2.3.1

) ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות ביפן ו/או בעלי HEALTH CANADAבקנדה (

 .TGA)אישור של רשות הבריאות באוסטרליה (
 

 ./ בעל רישום הגשת בקשה לאמ"ראמ"רהרישום בפנקס בעל  ציוד וצעי .2.3.2



 
ריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או  יוצע ציוד הנמכר בישראל ו/או צפון אמ .2.3.3

   אוסטרליה בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות.
 

כחלק מהמענה לבקשת לקבלת מידע, מבוקש כי הספק יבהיר כיצד תוכנן  .2.3.4

בפתרון שהוא מציע  ומיושם מענה לסיכוני סודיות, שלמות ואמינות וזמינות המידע

 למכבי במסגרת הבקשה לקבלת מידע.
מענה הספק מבוקש שיכלול התייחסות לנושאים כגון, (אך לא מוגבל להם):          

הזדהות משתמשים, מערך הרשאות, תיעוד פעילות המשתמשים, הגנה על המידע 

ברכיבים ובשלבים השונים המרכיבים את  (סודיות, שלמות, אמינות וזמינות)

ה של הקוד הפתרון (כולל בתקשורת), כתיבה של קוד באופן מאובטח ובחינ

 סיונות פריצה ע"י פצחנים (האקרים).ילעמידותו בפני נ

 
 

 שירות, עדכוני גרסאות ואחריות .2.4
 

במידה ויוגדרו ע"י  , כולל שדרוגים ועדכוני גרסאותשנים אחריות ללא תשלום 3 .2.4.1

 .היצרן
 

ה בין השעות -שירות לקוחות זמין המסוגל לתת תמיכה טכנית, פעיל בימים א .2.4.2

 . 8:00-13:00ביום ו' בין השעות ו 8:00-20:00
 

אספקת מכשיר חלופי עד סיום התיקון או החלפה  -בעת תקלה משביתה במכשיר .2.4.3

 למכשיר חדש.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 : בקשהטופס ה .3

 
 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.1

 
 .__                                                                                                    : יצרן .3.2

 

 .__                                                                                           שם המוצר:  .3.3
 

 .                                                                                                         דגם:  .3.4
 

 ארץ ייצור ___________________________________________ . .3.5
 

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .3.6
 

ותק במכירת  חברה

 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

1.    

2.    

3.    

 
 -מחיר המוצר .3.7

 

קוד  מוצר

 ירפא*

מחיר 

 ירפא

 לרוקח*

מחיר 

ירפא 

 לצרכן*

אומדן 

 כמות 

מחיר 

לאספקה 

למחסן 

 מרכזי

מטבע 

 מחיר

 הערה

מד לחץ 

דם 

 משדר

   300    

 

* יש לציין קוד ירפ"א רק אם ישנו, לא חובה. במידה ואין מחירון ירפ"א, יש לציין מחיר 

 מומלץ לצרכן. 

 
 _:____________________תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות .3.8

 
 אחריות ושירות .3.9

 המחיר כולל אחריות, שירות תחזוקה ושדרוגים, ללא חיוב, לתקופה של 
 )שנים 3(לפחות  שנים.     __________

 

 



 

  טופס מענה טכני .3.10
 

 טופס מענה טכני

דרישת הכרחית/  דרישה

 מהווה יתרון

יחסות הספק לעמידה התי

בדרישה (באם יש צורך, לציין 

 ערך כמותי)

ו/או  FDAוצעים אישורי למכשירים המ

CE  ו/או אישור של רשות הבריאות

) ו/או HEALTH CANADAבקנדה (

אישור של רשות הבריאות ביפן ו/או 

אישור של רשות הבריאות באוסטרליה 

)(TGA. 

   דרישה הכרחית

למכשיר המוצע אישור אמ"ר/ הגשה 

 לרישום אמ"ר

  דרישה הכרחית

ן הציוד המוצע נמכר בישראל ו/או בצפו

אמריקה ו/או במערב אירופה ו/או ביפן 

ו/או באוסטרליה בהיקפים שאינם 

 פחותים מאומדן הכמויות.

   דרישה הכרחית

מד לחץ דם משדר לסלולר במערכות 

 )iOS+ Androidהפעלה נתמכות (

הכולל אפליקציה לסלולרי לסנכרון מידע 

 וקבלת נתוני פעילות מעובדים.

  דרישה הכרחית

  מהווה יתרון ריתעב -שפת המערכת

  מהווה יתרון אפליקציה למחשב נייח

 בא מעותשידור נתונים לתוך ענן מכבי 

 ר / ישירותסלול

  דרישה הכרחית

בשפות עברית, רוסית, ספר הדרכה 

 אנגלית וערבית

 -עברית, אנגלית

 חובה

 -רוסית וערבית

 יתרון

 

בשפות עברית, רוסית, תמיכה טלפונית 

 אנגלית וערבית

 -, אנגליתעברית

 חובה

 -רוסית וערבית

 יתרון

 

התקנת המערכת במכבי,  –מיגרציה 

 כחלק מענן מכבי + ממשק למערכת ענן

  מהווה יתרון

אפשרות לשידור הנתונים און ליין 

 (אוטומטית)

  דרישה הכרחית

במקרה בו יש אפליקציה : חיבור למכבי 

 און ליין הקיים

  מהווה יתרון

: הזדהות במקרה בו יש אפליקציה 

 בהתאם לדרישות מכבי

  דרישה הכרחית

ממשק מנהל שיאפשר ברמת הפרט 

מספר הגדרת נתונים אישיים על המנוי:

  דרישה הכרחית



מזהה של מכבי, שם מלא, אפשרות 

 סימון מדידה (שלי/לא שלי)

 ממשק מנהל שיאפשר ברמת הפרט

 -אפשרות לצפייה בנתוני המדידות שלי

 גרף+ גרף מגמות

  תרוןמהווה י

ממשק מנהל שיאפשר הגדרת יעדים 

כגון: דופק סיסטולי מינימאלי/ 

מקסימאלי, דופק דיאסטולי מינימאלי/ 

 מקסימאלי

  מהווה יתרון

ממשק מנהל שיאפשר  צפייה בנתוני 

שליפת מגמות ומידע גולמי  -השידור

 לניתוח ברמה יומית, שבועית, חודשית.

  דרישה הכרחית

 

 

 :קשהבמסמכים שיש לצרף ל  .3.11
 
 מפרט מלא של המוצע •
 איכות. ניתק •
 פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר. •
 .(דף מענה לפי המפורט בסעיף זה) אבטחת מידע -2.3.4הבהרה לגבי סעיף  •

 

 הערות .3.12
 
 האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא.  •
 (למעט ירפא לצרכן) "מהמחירים אינם כוללים מע •
 ספרות אחרי הנקודה. 2-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 , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"חאוסטרלי

  אישור מראש.


