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 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                     

 

 

 

 חלבון עובריבדיקות לביצוע  ריאגנטיםו ערכתמ ( בנושא RFIלמידע )בקשה 

 

 כללי .1

 

 ערכתמ מידע בנושא( מעוניינת לקבל "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן    .1.1

(, השירותים"או /"המוצרים ו –להלן )חלבון עוברי צוע בדיקות וריאגנטים לבי

 כמפורט בבקשה.

 

לדואר  בקי כירהמצורף ולשלוח אל  בקשהיש למלא על גבי טופס ה מידעאת ה .1.2

 03.05.2017_ֹעד  kir_beki@mac.org.ilאלקטרוני 

 

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

 התייחסאם לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע בהתקודמות 

במסגרת בקשה 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

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

    ו/או לא  מכרזמכבי שומרת לעצמה את הזכות לפרסם פנייה נוספת ו/או לפרסם       

 בהסכם כלשהו עם מי מהפונים. להתקשר       

 

ן בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אי .1.5

בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי איזה מבין המשיבים לה ואין מכבי מחויבת 

להתקשר עם מי מבין המשיבים כאמור ו/או לפרסם מכרז בנושא. הבקשה נועדה 

לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול מכבי את המשך פעולותיה בהתאם 

 לשיקולים מקצועיים וענייניים.

 

תהא מכבי רשאית לשנות או להוסיף תנאים אם יתקיים הליך מכרז בעתיד,  .1.6

הכול לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי  –ודרישות מעבר לאש רפורט בבקשה זו 

 ובהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת.

 

מכבי תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע )כולו או חלקו( שיימסר במסגרת  .1.7

נות בדבר זכויות תשובה לבקשה לקבלת מידע זו ולמוסר המידע לא תהיינה טע

 יוצרים מכל מין וסוג שהם.
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 : אור כללי של נשוא הבקשהית .2

 לתסמונת דאון סקר ת ובדיקביצוע למערכת דרישות עבור מפרט 

  (ותוכנה לחישוב סיכוניםמאבחנים אוטומטיים )

 

 :הרלוונטיות   והבדיקות התוכנה, המכשיר עלוני את לצרף יש

 

 התייחסות הספק נושא סעיף

תיאור הנדרש: מערכת הכוללת מכשירים, ריאגנטים ותוכנה לביצוע בדיקות  1

סקר לתסמונת דאון המבוצעות בדם האם בשלישי ההיריון הראשון והשני 

 )להלן "מערכת"( .

 המערכת כוללת:
  האנליטים הבאים:  לביצוע בדיקותאוטומטי מכשיר  .א

PAPP-A, Free HCG, AFP, HCG, uE3  . 

 )בדיקה חדשה (   Inhibin Aמבצע גם בדיקת   יש לפרט אם המכשיר

תוכנה  מגוירת  לחישוב סיכונים עבור כל שליש בנפרד וחישוב סיכון  משולב  

המסתמך על תוצאות בדיקות השליש הראשון )שדווחו כבר בשליש הראשון( 

 ותוצאות השליש השני. 

 .דגימות בשנה 57,000-כ -המערכת מיועדת לביצוע של כ

 כנה וערכות הריאגנטים נתמכים בישראל על ידי אותו ספק.המכשיר, התו

 

  ניסיון:  2

הן  חשוביתניסיון הספק למתן תמיכה טכנית ומיש לפרט את ניסיון היצרן ו 2.1

 במכשיר והן בתוכנה המוצעים.

 

 דיאגנוסטיות )בארץ ובעולם( בהן מוצבת המערכתות יש לפרט שמות מעבד 2.2

משך והיקף הניסיון של אותה מעבדה עם (, והתוכנה)המכשיר  המוצעת 

 מעבדה.ההמערכת המוצעת, לרבות נפחי פעילות ופרטי קשר עם 

 

  תוכנה לחישוב סיכונים 3

יש לספק מידע כללי על התוכנה, היועצים המיקצועיים שליוו את פיתוחה,  3.1

 והולידציות שעברה, 

 

ואישורי א.מ.ר הקיימים , או אחר( CE ,FDAאישורי התקינה ) אתיש לפרט  3.2

 . יש להציג אישורים אלו.תוכנהל

 

יש לפרט אילו פרמטרים נכללים בחישוב הסיכונים )טיפול באינסולין, משקל  3.3

 הנבדקת, מועד שאיבת הביציות גיל ההיריון וכו'(.

 

התוכנה חייבת להיות בעלת יכולת לקלוט את נתוני הנבדקות כולל נתוני  3.4

 מעבדה. יש לפרט את יכולות התוכנה המוצעת בנושא.ההיריון ממחשב ה

 

לצורך קבלת נתונים דמוגרפיים, נתוני   LISיש לפרט את סוג התקשורת עם  3.5

 הריון ושליחת תוצאות באופן אוטומטי.

 

יש לפרט את תהליך העבודה : אופן קליטת נתוני הנבדקות ונתוני ההיריון  3.6

ליטיות מהמכשיר, ביצוע החישובים ממחשב המעבדה, קליטת התוצאות האנ

 ודיווח התוצאות.

 יש לפרט את תהליכי הבקרה לשלבים השונים.

 יש לפרט את משך הזמן הנדרש

 

 יש לפרט: 3.7

 את אופן קבלת התוצאות )הסיכונים המחושבים(  והצגתן כדף תשובה. 

 האם ניתן לעצב את דף התשובה בהתאם לדרישת המעבדה

 .יש לפרט את סוגי הקבציםצאות כקובץ. האם ניתן לייצא את התו
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 יש לצרף דוגמה לדפי תשובה בעברית המופקים ע"י המערכת: 3.8

 תוצאות תקינות   / לא תקינות של סקר שליש ראשון

 תוצאות תקינות  / לא תקינות של סקר שליש שני

 תוצאות תקינות / לא תקינות של סקר משולב )שליש ראשון ושני(

 

ת יכולת התוכנה לנהל חריגות/שינויים )גיל הריון מחוץ לטווח, ביצוע יש לפרט א 3.9

 חוזר של בדיקות סקר באותו שליש, וכו'(.

 

  יש לפרט את אופן שמירת ואחזור הנתונים ומאגרי המידע של התוכנה.  3.10

 הנדרשות ההפעלה מערכות לרבות, המיחשובית התשתית את לפרט יש 3.11

 המצורפים מסמכים ובמכשיר כמפורט ב בתוכנה השוטפת לפעילות

 

יש לפרט את התכנית להטמעת המערכת במעבדה, לרבות הדרכת הצוות  3.12

 המפעיל.

 

 בתוכנה בוצע הסיכונים חישוב בהן חיצונית איכות בקרת של תוכניות לפרט יש 3.13

 ראשון לשליש אחרונות דגימות 10 לפחות של דוחות לספק יש.  המוצעת

 (.משולב) שני ולשליש

 

  מכשיר לביצוע הבדיקות 4

, או אחר( ואישורי א.מ.ר הקיימים CE ,FDAיש לפרט מהם אישורי התקינה ) 4.1

 . יש להציג אישורים אלו.כשיר ולערכותלמ

 

  יש לפרט את שיטת הבדיקה של האנאליטים השונים. 4.2

  Batch analyzerאו  Random Access המכשיר סוגיש לפרט את  4.3

 דגימות:  4.4

אנליטיות )סוג דגימה, נפח נדרש( לביצוע -יש לפרט את הדרישות הפרה

 הבדיקות עבור כל אחד מהאנליטים. 

יש לפרט את המגבלות לביצוע בדיקות האנליטים השונים )המוליזה, ליפמיה 

 וכדומה(

)בעלות תו תקן במבחנות האם האנליטים יש לפרט את יציבות 

 (סרום המאוחסנות במבחנות ג'למדובר ב )לדוגמה, אםבינלאומי(  

 

 יש לפרט את : 4.5

 הסטנדרט לפיו מכויילים האנליטים הנדרשים. 

 אופן ביצוע הכיול לאנליטים השונים

 

יש לפרט את ההדירות של כל אחד מהאנליטים הנדרשים בתחומי ערכים  4.6

 שונים.

 

  יש לפרט את סוג הבקרים  וריכוזיהם 4.7

  LOD כולל הבדיקות של הנמדדים הריכוזים טווח תא לפרט יש 4.8

 .LOQ -ו

 

 :הדגימות למיהול הקיימות האופציות את לפרט יש 4.9

של דגימות/ גמישות בבחירת פקטור המיהול/   אוטומטימיהול ליכולת 

יה ואופן חישוב צלפרה דילו תהמיהול/ יכול פקטוריכולת לדווח את 

 .חהתוצאה והדיוו

 

  ת תוכנת בקרת האיכות של המכשיריש לתאר א 4.10

בהן מופיע יש לפרט תוכניות בקרת איכות חיצונית בקרת איכות חיצונית:  4.11

 דגימות אחרונות לפחות 10לצרף דוחות של  ישבדיקות הנדרשות . המכשיר ב

 לכל אנליט.
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יש לפרט את ההספק של מכשיר יחיד, את מספר הדגימות הניתן לבצע  4.12

 יקת שליש ראשון /שני , ואת משך הזמן הנדרש לביצוען .בהרצה של בד

 

הנדרש לביצוע בדיקות סקר שליש ראשון  hands on time -יש לפרט את ה 4.13

 דגימות ביום מכל סוג(. 100 -ושני )כ

 

 יש לפרט את כמות המכשירים הדרושים לצורך ביצוע של  4.14

 ון(.דגימות בשנה. )כמחציתן סקר שליש ראש 57000 -כ 

 

יש לפרט את אופן זיהוי הדגימות: האם למכשיר קורא ברקוד אינטגרלי לזיהוי  4.15

 דגימות וריאגנטים

 

יש  לפרט האם קיימת מערכת התראות ברורה ואמינה, לזיהוי  כשלים  4.16

בפיפטציה, בעיות באיכות הדגימה )למשל נוכחות קריש דם או נפח דגימה 

ל אחד הריאגנטים, חוסר בטיפים, מיקום לא שאינו  מספק(, נפח לא מספק ש

 נכון של ריאגנטים ועוד. 

 

  של המכשיר לכל האנליטים.   carry over -יש להצהיר על מידת ה 4.17

 Primary or םהמבחנות מהן המכשיר יכול לדגו סוגייש לפרט את  4.18

secondary tubes) וגודל המבחנות ). 

 

להכנת המכשיר בתחילה  hands on time -וש והיש לפרט את משך הזמן הדר 4.19

 וסיום יום  העבודה. 

 

יש לפרט את ממדי המכשיר כולל המחשב הנלווה וכן המרווחים הדרושים מכל  4.20

 הכיוונים.

 

  תחזוקה ותקלות של המכשיר 5

יש לפרט את פעולות התחזוקה הנדרשות לביצוע על ידי צוות המעבדה ומשך  5.1

 שתמש וספק( ברמה יומית, שבועית, חודשית, שנתית..זמן ביצוען )מ

יש לפרט את פעולות התחזוקה הנדרשות לביצוע על ידי הספק ומשך זמן 

 השבתת המכשיר.

 

  יש לפרט את אופן תיעוד תחזוקה ותקלות ואת משך זמן השמירה של המידע.  5.2

  ריאגנטים  6

  ות השונות ואופן הכנתם.יש לפרט את הריאגנטים הדרושים לביצוע הבדיק 6.1

  יש לפרט את משקל מארזי הריאגנטים והתמיסות בשימוש. 6.2

  עבור כל הריאגנטים בהם משתמשים במערכת המוצעת.  MSDSיש לצרף  6.3

  יש לפרט את התוקף המינימלי של הריאגנטים והרכיבים הנדרשים. 6.4

  יש לפרט את תנאי האחסון של כל הריאגנטים. 6.5

 

6.6 

מבוצע באמצעות קריאת  -יש לפרט האם  זיהוי הריאגנטים, הכיילים והבקרים

 ברקוד. 

 

  תוכנת המכשיר 7

או כל  PGPמסוג  LISכיוונית ישירה עם -תקשורת דויש לפרט האם קיימת  7.1

 .אחרת LISת תוכנ

 

יש לפרט את מספר התוצאות הנשמרות בתוכנה ואת יכולת הגיבוי והאחזור  7.2

 שלהן.

 

יש לפרט אם קיימת מערכת התראות בנושא תפעול ותקלות בצורה ברורה  7.3

 ומפורטת.

 

  יש לפרט את  סוג הקבצים שהתוכנה יכולה לייצא. 7.4

  הדרכה ותמיכה טכנית ומקצועית 8

יש לפרט את יכולת הספק לתת תמיכה טכנית ומקצועית שוטפת לכל מרכיבי  8.1

 סיכונים(. המערכת )מכשיר ותכנה לחישוב 
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אשר יעמיד הספק לצורך תמיכה בתוכנה, ש לפרט את מספר אנשי התמיכה י 8.2

 מתן תמיכה בתוכנה המוצעת.הניסיון שלהם ביש לתאר את 

 

  בטיחות ותנאים סביבתיים 9

יש לפרט את הצורך והיכולת של המערכת להתחבר למערכת ביוב ומים  9.1

 מזוקקים מרכזית.

 

 המכשיר עומד בהם (ב"ארה/אירופאי/ישראלי) התקנים את לפרט יש 9.2

 :הבאים בנושאים המוצע
 מכונות הגנת •

 חשמל •

 

 :העבודה במהלך המוצע למכשיר המיוחסים הרלוונטים הערכים את פרטל יש 9.3
 אלקטרומגנטית קרינה עוצמת •

  רעש עוצמת •

 הנפלט החום עוצמת •

 

 

 

 דרישות אבטחת מידע  .3
כמפורט להלן(  2MDS)צירוף מסמך  1.1ות מענה על סעיף חלק א' באמצעלספק מענה ליש 

 מספק יתרון. 2MDSמענה באמצעות  כלל. 2MDS, ללא צירוף 9-2או לחילופין מענה לסעיפים 
 

 חלק א'
 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 10/2013גרסת תבנית  2MDSטופס  .1

שימולא  10/2013גרסת תבנית  2MDSהספק יצרף טופס  .1.1

יצרן המכשור הרפואי. )מצורפים כקובץ וייחתם ע"י 
 נפרד הטופס והסבר למילויו(.

מייתר לחלוטין הצורך  2MDSטופס צירוף  .1.1.1
לאספקת מענה לשאלות בהמשך פרק זה 

 ומספק יתרון. המידע במפרט אבטחת
אי צרוף הטופס או שימוש בטופס מתבנית  .1.1.2

איננו חלופה למענה לשאלות  2004/2008
 בהמשך פרק זה.

 לא מצורף    מצורף    /

 פרטים לגבי המכשיר הרפואי  .2

 פרט: שם המכשיר ע"פ היצרן. .2.1

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 פרט: שם/גרסת התוכנה שתסופק עם המכשיר. .2.2

____________________ 

____________________ 

 



6 

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 מערכת ההפעלה במכשיר הרפואי .3
 אם רלוונטי( SP-)שם מלא כולל גרסה וערכת הפעלה במכשיר הרפואי מענה שמשמעותו שמ

 נתמכת ע"י יצרן מערכת ההפעלה )בעת הגשת המענה( מספק יתרון.

מהי מערכת ההפעלה במכשיר הרפואי )שם מלא כולל  .3.1
 אם רלוונטי(. SP-גרסה ו

 פרט:

____________________ 

____________________ 

 

 Antivirus (AV:)ת תוכנ -מענה לקוד זדוני  .4

 ופרט כמבוקש:ורק אחת מהן חובה לציין אחת מחמשת החלופות להלן 
 

הרשאה להשתמש באנטי וירוס לפי בחירת המזמין כאשר  .4.1
 היצרן מתחייב שאין לכך השפעה על המערכת.

 מאשר

כלול במערכת אנטי וירוס פעיל ומתעדכן  .4.2
  AVאוטומטי/מעודכן ע"פ הוראות היצרן. ציין איזה תוכנת

וכדומה( ומה שיטת  Norton ,McAfeeמותקנת )לדוגמא: 
 העדכון.

 פרט:

____________________ 

____________________ 

____________________ 

אנטי וירוס מומלץ ע"י היצרן, אך איננו מסופק על ידו.  .4.3
 Norton ,McAfeeמומלצת )לדוגמא:   AVציין איזה תוכנת

 וכדומה(.

 פרט:

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 פרט השיטה החלופית: היצרן מספק שיטה חלופית כמענה לסיכוני קוד זדוני .4.4

____________________ 

____________________ 

היצרן אוסר על שימוש באנטי וירוס במערכת ואיננו מספק  .4.5
 כל שיטה חלופית לטיפול בקוד זדוני.

 

 מאשר

 )מענה "כן" מספק יתרון( ות ווידוא הזדהות. לענות על כל השאלות.הזדה .5

האם  בכניסה למערכת נדרשת הזדהות באמצעות שם  .5.1
 משתמש וסיסמא. 

 כן   /   לא

האם  תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי )לכל משתמש  .5.2
 במערכת זיהוי אישי וסיסמה אישית(.

 כן   /   לא

הכוללות צירוף של האם נתן לאכוף שימוש בסיסמאות  .5.3
 אותיות ומספרים )מורכבות תוכן הסיסמה(.

 כן   /   לא
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 כן   /   לא האם נתן לאכוף תאריך תפוגה לסיסמא.  .5.4

האם נתן להגדיר את המערכת שתבצע נעילת משתמש  .5.5
לאחר מספר ניסיונות כניסה עוקבים כושלים לדוגמה 

 אספקת סיסמה שאיננה נכונה. 
 כן   /   לא

גדיר את המכשיר כך שאי פעילות האם ניתן לה .5.6
משתמש במשך זמן שהוגדר מראש יחייב את 
המשתמש להזדהות מחדש? )לדוגמה ע"י: ביצוע 

logoff נעילת ,session או העלאת שומר מסך מוגן ,
 סיסמה(. 

 כן   /   לא

האם המשתמש יכול באופן יזום לבצע את פעילות  .5.7
 ? 5.6הנעילה המתוארת בסעיף 

 כן   /   לא

 כן   /   לא אם ניתן לשנות סיסמאות ברירת המחדל במערכת?ה .5.8

 )מענה "כן" מספק יתרון(הרשאות  .6

במערכת ממומש מנגנון הרשאות גישה למידע  .6.1
 המאפשר התאמה לפרופילי תפקיד שונים. 

 כן     /     לא

 )מענה "כן" מספק יתרון(חיווים ולוגים  .7

 בלוג(:  האם המכשיר הרפואי יכול לייצר תיעוד )רישום .7.1

 
 :רק בתנאי שהמענה היה כן, ענה על השאלות הבאות

 

 כן   /   לא

 כן   /   לא האם הרישום בלוג כולל רישום של שם המשתמש? .7.2

 כן   /   לא האם הרישום בלוג כולל רישום של תאריך/שעה? .7.3

 כן   /   לא כלול בלוג?  Login/Logoutהאם רישום של  .7.4

ואי/מידע אישי/מידע האם צפייה ברשומה שבה מידע רפ .7.5
 רפואי אישי כלולה ברישום בלוג? 

 כן   /   לא

האם יצירה/עדכון/ביטול של רשומה שבה מידע  .7.6
אישי כלולה ברישום -רפואי/מידע אישי/מידע רפואי

 בלוג? 
 כן   /   לא

האם יצוא/יבוא של רשומה שבה מידע רפואי/מידע  .7.7
 אישי באמצעות מדיה ניידת כלולה-אישי/מידע רפואי

 ברישום בלוג?
 כן   /   לא

האם שיגור/קבלה בתקשורת של רשומה שבה מידע  .7.8
אישי כלולה ברישום -רפואי/ מידע אישי/מידע רפואי

 בלוג? 

 כן   /   לא

 )מענה "כן"/"לא רלוונטי" מספק יתרון(( Data at restהגנה על מידע הנשמר מקומית  במערכת ) .8
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

הנשמר האם מידע אישי לרבות מידע רפואי אישי  .8.1
 מקומית במערכת מוגן ע"י הצפנה.

 כן  / לא

 מידע אישי/רפואי אישי)לא רלוונטי 

 (לא נשמר מקומית

 )מענה "כן"/"לא רלוונטי" מספק יתרון( ממשקים למול מכבי .9

האם המכשיר מספק מנגנון זיהוי הדדי בינו ובין מערכת  .9.1
המעבדות למניעת התחזות המכשיר למול מערכת 

 יפך?המעבדות במכבי ולה

 

 כן   /   לא

האם מידע אישי לרבות מידע רפואי אישי  .9.2
 המשוגר/מיוצא מהמערכת מוצפן לפני שיגורו?

 כן  / לא  /

מידע אישי/רפואי )לא רלוונטי  

 (אישי לא משוגר/מיוצא מהמערכת

 

האם המכשיר תומך במנגנון שמטרתו הגנה מפני שינוי  .9.3
 המידע העובר בממשק?

 כן  / לא  /

מיוצא /מידע לא משוגר)לא רלוונטי 

 (מהמערכת

 
 

 חלק ב'
 

 אספקת המידע בחלק זה איננה מספקת נקודות יתרון.
  

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 פרוטוקולי תקשורת .1

פרוטוקולי התקשורת שהמכשיר יכול לעבוד על  .1.1
 פיהם

 פרט:

____________________ 

____________________ 

 

 ממשקים חיצוניים .2

יצוניים לתמיכה ותחזוקה מחוץ לרשת ממשקים ח .2.1
מכבי לרבות רשת האינטרנט )תחזוקה מרחוק, 

 כיול מרחוק, וכד'(.

 

 קיים .1

ספק פרטים לגבי הממשק: סוג 
הממשק, המידע שיועבר בו, 

האמצעים לשמירה על סודיותו, 
שלמותו ואמינותו של המידע 

 המועבר בו:

        _______________________
_________________________ 

     ______________________ 

 לא קיים .2

 לא יודע .3
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

  מחיקה מאובטחת של מידע .3

כדי לוודא מחיקה  היצרןמחיקה מידע המומלצת ע"י  .3.1
מאובטחת )מחיקה שאיננה מאפשרת שחזור 

 מידע(. אם קיימת, ציין כיצד.

 קיימת .1

 פרט כיצד:

     
_________________________ 

     
_________________________ 
     

_________________________ 

 לא קיימת .2

 לא יודע .3

 :2014מתאריך אוקטובר  Cyber Securityבנושא  FDA-התייחסות להנחיית ה .4

האם גרסת המוצר המוצע פותחה תוך התייחסות  .4.1
 :Cyber Securityבנושא  FDA-להנחיית ה

Content of Premarket Submissions for 

Management of Cybersecurity in Medical 

Devices  
Guidance for Industry and Food and Drug 

Administration Staff  
Document Issued on: October 2, 2014 

 כן     /     לא  /  לא יודע

 :2014מתאריך אוקטובר התייחסות לתקן אבטחת מידע למערכות מעבדה  .5
 In Vitro Diagnostic Instruments and software systems; Approved Standard-2nd Edition – October 

2014  Published b: Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI                          

האם גרסת המוצר המוצע פותחה תוך התייחסות  .5.1
 לנ"ל.

 
 כן     /     לא  /  לא יודע

 Cyber Securityאיכות הקוד מנקודת מבט של  .6

האם גרסת הקוד המוצעת נכתבה ע"י צוות  .6.1
שהוכשר לכתיבה ע"פ מתודולוגיית פיתוח 

 מאובטח. 

 כן. .1

פרט מהי המתודולוגיה בה נעשה 

 שימוש:

______________________ 

     ______________________ 

     ______________________ 

 לא .2

 לא יודע .3
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 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

חינת קוד האם גרסת התוכנה המוצעת עברה ב .6.2
(Code Review( מבדק חדירה/)Penetration Test )

 ופרט כלי הבדיקה.

כן. פרט אלו בדיקות נעשו, באלו  .1

כלים )תוכנות( נעשה שימוש )אם 

נעשה(: 

______________________ 

     ______________________ 

     ______________________ 

 לא .2

 לא יודע .3

הייתה  6.2 האם תוצאת המבדקים כאמור בסעיף .6.3
משביעת רצון וכי במידה והיו ממצאים חמורים, 

 אלה תוקנו, נבדקו ונמצאו תקינים.
 כן     /     לא  /  לא יודע

 

 

 

 

 

 

 דרישות התוכנה  .4

 

 מפרט מחשוב ותוכנה למכשיר מעבדה

 

 

 פרטים לגבי המכשיר הרפואי .1

 
 שם המכשיר ע"פ היצרן. .1.1

 

 
 
 

 
ולל מערכת ההפעלה במכשיר הרפואי )שם מלא כ .1.2

, נדרשת מערכת הפעלה אם רלוונטי(  SP-גרסה ו
 נתמכת.

 
 

 
 שם/גרסת התוכנה שתסופק עם המכשיר. .1.3

 

 
האם לתוכנה יש קליינטים הניתנים להתקנה על   .1.4

 עמדות עבודה?
 

 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

 

_________________________ 

 

_________________________ 
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  ומחשוב תוכנה 

1. 6

.

1 

לאחסן ולהדפיס  ,להציג תוכנהה יכולת פרטיש ל

 ובקרים( דרישות/)של נבדקים תוצאות

 יש לפרט את אופן אחזור התוצאות.

יש להתייחס לנושא תצוגה גרפית של התוצאות, באם 

 .קיים

 

יש לפרט את משך הזמן וכמות תוצאות   .2

אם שהמערכת יכולה לשמור.  ה דרישות/נבדקים

ספר על פי המדדים:  מניתנות לאחזור התוצאות 

 ?דגימה, סוג בדיקה, זמן ביצוע

 

 יש לפרט האם לתוכנה אפשרות יצוא תוצאות   .3

בצורה ע"י המשתמש וכו' (   EXCEL / PDF)כדוגמא ל 

 , יש לפרט את סוגי הקבצים אליהם ניתן לייצאפשוטה

 

4. 6

.

2 

 LISמשק עם מערכת  התמיש לפרט יכולת התוכנה ל

, מידע )סוג הממשק, פרוטוקול הממשק   PGPמסוג 

  וכל פרט מידע רלוונטי לנושא( .מועבר 

 על הנתמכים התקשורת פרוטוקולי כלל פירוט נדרש

 רלוונטיים סטנדרטים לרבות, הרפואי המכשור ידי

 פרוטוקול לפחות יהיה למכשיר כי נדרש. הנתמכים

 .אחד תקשורת

 

 

נוספות בהן   LISות בנוסף יש לפרט רשימת מערכ  .5

 תומך המכשיר

 

6. 6

.

4 

יש לפרט האם נדרשות פעולות תחזוקה תקופתית 

המערכת של או שוטפת לצורך שמירת מידע 

 ואופן הביצוע.והמכשיר 

 

 יש לפרט מה הן יכולות הניהול של התוכנה:  .7

פעולות של  , התראה ותיעודבעלת יכולת ניהול 

 ?(Maintenance log) התחזוקה

תקלות תיעוד ושמירה של  צעתמבהתוכנה 

 ?ואירועים

 תוכנה בעלת יכולת התראה במקרי תקלות?ה

במקרי  נחיות לתיקון התוכנה בעלת יכולת להציג ה

 תקלה?

 

8. 6

.

6 

דותי למשתמש )ידי המשתמשיש לתאר את ממשק 

 לה(ואינטואיטיביות ההפע

 

 נתוני,  גרפים, דוחות הדפסת אפשרות יתאר הספק  .9

 '.וכו מכשיר תכולת

 

של זיהוי הספק יתאר את אופן תיעוד מספרי ה  .10

 דגימהות בכל בדיקה ובוצע הםב יםהריאגנט ימארז

במהירות  מידע זה או בקר, והאפשרויות לאחזר

 ובקלות.

 

 מלאי  אחרכולת ניהול ומעקב יתוכנה יש לפרט הם ל  .11
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כאשר המלאי ותתריע  פסולתריאגנטים, מתכלים, ו

 .נמוך

יש לתאר את  -יינט להתקנה במידה ולתוכנה יש קל  .12

מפרט עמדות העבודה )תצורת מחשב, כולל סוג 

 וגרסת מ"ה, גודל צג( הנדרשים לעבודה עם הקליינט

 

האם תוכנת המכשיר דורשת שימוש בשרת, במידה   .13

וכן מה תצורת השרת שמסופקת והאם ניתן להתקין 

את השרת במרוחק מהמכשיר ? )בחדר השרתים 

גרסת מ"ה שרת, גרסת וסוג יש לפרט  –של המתקן( 

 DBתוכנת ה 

 

 

 

 : הבקשהטופס  .5

 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .5.1

 

 __                                                                                            : יצרןשם ה .5.2

 

                                                                                         __: מערכתשם ה .5.3

 

                                                                                            : מערכתה דגם .5.4

 

 _________________המוצע :_____________________ מערכתמידות ה .5.5

 

 ___________________________________________ .:ארץ ייצור  .5.6

 

 ותק הטכנולוגיה בארץ /בעולם:______________________________. .5.7

 

 המוצע : ____________________________. מערכתתקנים קיימים ל .5.8

 

 בודד:______________________________________. מערכתהספק  .5.9

 

 ___________________________________.ע רלבנטי נוסף: מיד .5.10

 

 לקוחות מרכזיים: .5.11

 

ותק נשוא  ארץ לקוח

הבקשה אצל 

 הלקוח

 טלפון איש קשר
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 מחירים  .6

 

תוצאה סופית לדיווח, לבדיקה מבוצעת שבוצעה על  : הגדרת בדיקה מדווחת .6.1

אותה דגימה  ובדיקות בקרת איכות דגימה ביולוגית. יובהר כי בדיקות חוזרות של 

 .ובדיקות כיול לא יכללו במספר הבדיקות המדווחות
 

 מחיר בדיקה מדווחת  בתקופה הראשונה יכלול  :  .6.2
 

 ת/מערכותמערכ .6.2.1
 

לביצוע הבדיקות בהתאם לצרכי מכבי  הנדרש מתכלההציוד כל ה  .6.2.2
 כגון ריאגנטים, קונטרולות , קליברטורים ומתכלים נוספים ככל שידרשו.

 
נשוא הסכם  ותמערכשירותי אחזקה שוטפת ותמיכה מקצועית לכל ה .6.2.3

 התקינה, בהתאם לצרכי המעבדות ולהוראות היצרן. ןזה ואחריות לפעילות
 
 

 מחיר בדיקה מדווחת  בתקופה השנייה יכלול  :  .6.3
 

 .כותמערמחיר בדיקה  בתקופה הראשונה למעט עלות ה .6.3.1

 

 אומדן כמויות ועלות לבדיקה מדווחת : .6.4

 

 

 

 :בדיקת טרימסטר ראשון כוללת את הבדיקות הבאות 

• PAPP A 

• FREE HCG 

 

 :כוללת את הבדיקות הבאות  שניסטר בדיקת טרימ

• HCG 

• AFP 

• UE3 

 

 

 

 בדיקהשם ה

אומדן 

כמות 

  לשנה

מחיר 

בדיקה 

מדווחת 

תקופה 

 ראשונה

מחיר 

בדיקה 

מדווחת 

תקופה 

 שנייה

 מטבע

 בדיקת טרימסטר ראשון 

 

24,000    

    25,000 בדיקת טרימסטר שני

במי   AFPבדיקת 

 שפיר 

8,000    
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 :עלויות לחישוב הבדיקה המדווחת .6.5

 

 :__________________ מערכתמחיר  .6.5.1

 

 ______דרושה לביצוע אומדן הכמויות:  ותמערככמות  .6.5.2

 

 עלות השירות לשנה: _______________________ .6.5.3

 

 חודשים  60: התקופה הראשונה  תקופה לחישוב .6.5.4

 

 

 נטים הדרושים רשימת הריאג .6.6

 

רשימת הריאגנטים הדרושים לביצוע הבדיקות כולל יש לצרף את  .6.6.1

 מתכלים, קונטרולות וקליברטורים .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תהיה כלולה  6.6.1עלות כל הריאגנטים בסעיף למען הסר ספק  .6.6.2

 .בעלות הבדיקות 

 

 

 הערות: .6.7

 

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  /ניתן להציע הצעות בש"ח/$ ארה"ב/אירו/יין יפני  •

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

 

 ה:בקשמסמכים שיש לצרף ל  .6.8

 

 איכות. ניתק •

 .פרוספקטים •

 כל מידע רלבנטי אחר. •

שם 

 הריאגנט

כמות 

בדיקות 

 באריזה 

אומדן 

כמות 

 לשנה

מחיר 

 הריאגנט 

תנאי  מטבע 

איחסון 

 וטמפ'

      

      

      

      

      

      


