אגף הרכש
המחלקה לרכש מכשור רפואי

ההנהלה הראשית
תאריך22/04/2021 :

הנדון :הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד –
הליך לבחינת קיומם של ספקים
בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חברת סינרג'י אר אם בע"מ
בהיותה ספק יחיד לעניין ההתקשרות הנדרשת ,שפרטיה להלן:
שירותי תכנון טרום ניתוחי והדפסות תלת מימד ע"י חברת סינרג'י אר אם בע"מ
( התהליך הינו בשיתוף פעולה עם חב' מטריקס )

 .1נושא ההתקשרות:
שירות תכנון טרום ניתוח כולל ,לניהול  ,ביצוע וליווי כלל תהליך
הדפסות תלת מימד ,המשמשות ככלי עזר מותאם אישית למנתחים
ורופאים .
 .2פירוט הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות:
א .ידע ונסיון ,תכנוני והנדסי ,הנדרש לצורך ליווי צוותים רפואיים
לתכנון הדפסות תלת מימדיות בעולם הרפואה.
ב .יכולת ,ידע נסיון ,ומסוגלות לנהל ולבצע את כלל השירותים
המפורטים להלן תחת קורת גג אחת ובאחריות כוללת ,עבור  14בתי
חולים ומוסדות נוספים של כללית הפזורים ברחבי הארץ
והמתעתדים לעשות שימוש ביכולות אלו זה,
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ג .קיום פלטפורמה המאפשרת לכלל בתי החולים לנהל את תהליך
השירות והתיעוד באופן עצמאי מול נותן השירות מרחוק ,תוך
שימוש בקטלוג אביזרים של כללית ,וכן מאפשרת חיבור לממשקי
הדימות של כללית בצורה מאובטחת
ד .ידע ונסיון בלווי צוותים רפואיים במימוש תוצרי הדפסות התלת מימד
בחדרי ניתוח בישראל ,בלפחות  30ניתוחים מהתחומים הבאים :פה
ולסת ,אורטופדיה ,קרדיולוגיה ונוירוכירורגיה .
ה .יכולת הדפסה תלת -מימדית של איברי אדם  ,ואביזרים מותאמים
ספציפית ) (PSIבהתאם לממצאי דימות וכיו"ב באמצעות מגוון
מדפסות וחומרים ביו קומפטביליים ואחרים
ו .נסיון של שנתיים לפחות ,בביצוע תכנון ,ליווי ,ייצור ושינוע של תוצרי
הדפסת תלת מימד לחדרי ניתוח בבתי חולים בישראל.
ז .צוות מקצועי קבוע בחברה המאפשר מתן שירות ל 3 -בתי חולים בו
זמנית
ח .אישורים רגולטוריים לניהול התהליך.
ט .אישוראמ"ר תקף לגבי כלל התהליך.
י .רשיון עסק לייצור אביזרים רפואיים.

יא.שירות  24X7המאפשר רציפות מתן שירותים ושירות לניתוחים בחירום.

 .3תיאור השירות נשוא הבקשה :
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ליווי צוותים רפואים ,ייעוץ והערכת ישימות לביצוע בתלת מימד ,יישום
תוכנה לניהול מערך ההזמנות והקטלוגים לביצוע ההדפסה ו/או הציוד
הנלווה ,ביצוע התכנון ,הליווי ,סריקות תלת מימד והדפסה תלת –
מימדית  ,מותאמת אישית ,של אברי גוף /ג'יגים/תבניות של בהתאם
לדרישות ספציפיות של רופאים /מנתחים ובאמצעות מגוון רחב של
חומרים העומדים בדרישות התקן  .נדרשים אישורי אמ"ר לניהול
התהליך .
לחברה ניסיון בבתי החולים איכילוב ,רמב"ם ,הדסה ,שערי צדק ותל
השומר.

 .4עיקרי ההתקשרות המוצעת
בכפוף לשלב הוכחת היתכנות מקדמי ,ייכרת הסכם בין הצדדים אשר
עיקריו :מחירון מוצרים או שירותים.

 .5עיקרי חוות־הדעת של הסמכות המקצועית ,מר עופר בר  ,מנהל
טכנולוגיות אינטרנט ,מחלקת טכנולגיות מערכות מידע:

בהתאם למצב הדברים בפועל ,ולפי הידוע לנו ,נכון למועד זה ,חב'
סינרג'י בע"מ אר אם בע"מ ( הפועלת בשת"פ עם חב' מטריקס ) היא
היחידה המסוגלת לספק פתרון כולל ,לכל שלבי התהליך של הדפסות
תלת -מימד המשמשות ככלי טרום ניתוחי ,ובכללם פלטפורמה
מאובטחת לניהול התהליך ,חיבור לקטלוג המוצרים ולמערכות הדימות,
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ביצוע שלבי התכנון הכירורגי ,ההדפסה ,הסטריליזציה ,שינוע המוצרים
והמשך ליווי מקצועי של הצוותים הרפואיים בחדר הניתוח .בנוסף,
קיימת לכללית כוונה להקים בהמשך מרכזי ידע והדפסה מקומיים
כאשר לחברה קיים הנסיון וכן ,תהיה האפשרות לסייע בהקמתם,
בהכשרות מתאימות ובביצוע משימות שאותן לא ניתן ליישם באופן
מקומי.

החברה הינה היחידה לפי הידוע לנו העומדת בהסמכות

והתקנים המחמירים הנדרשים לתהליך זה ובכללם אישור אמ"ר
ואישורי , ISO13485

 ISO 9001ורשיון עסק לייצור אביזרים

רפואיים ,וכן היחידה בעלת הנסיון הרלוונטי בישראל.
למיטב ידיעתנו לא קיימים ספקים נוספים אשר מסוגלים להציע שירות
דומה כשירות כולל -תחת קורת גג אחת בתהליכי התכנון ,ה ,IT -הייצור
והלוווי המקצועי
לפיכך ,חב' סינרג'י אר אם בע"מ היא הגורם היחיד המסוגל לבצע את
נושא ההתקשרות.
 .6אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי
לפנות אל גב' לורן סווירי במייל  LorenKr@clalit.org.ilבתוך  14ימי
עבודה ממועד הודעה זו.
עופר בר
מנהל טכנולוגיות אינטרנט
______________________
שירותי בריאות כללית
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