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שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") בוחנת בימים אלה את החלופות העומדות
לרשותה לעניין מערכת צ'יפ גנטי במרכז הרפואי בילינסון ומבקשת לבחון האם
מעבר למערכת צ'יפ גנטי מתוצרת  AFFYMETRIXולמערכת צ'יפ גנטי מתוצרת
 ,ILLUMINAיכול וקיימות מערכות נוספות ורלבנטיות.
מטרת הליך זה הנה קבלת מידע ונתונים שונים בכל הנוגע למערכות צ'יפ גנטי (מעבר
למערכות כמתואר לעיל) העומדות בדרישות המקצועיות שלהלן ,אשר ישמש את כללית
לצורך קביעת ועיצוב אופייה ותכניה של התקשרות עתידית לגבי מערכת צ'יפ גנטי במרכז
הרפואי בילינסון ,אם וככל שכללית תחליט לערוך התקשרות כאמור בכפוף להוראות כל
דין.
על מערכת הצ'יפ הגנטי הנדרשת לכללית לעמוד בכל הדרישות המצטברות שלהלן:
א .המערכת רשומה בפנקס הציוד הרפואי ('אישור אמ"ר').
ב .המערכת הינה בעלת יכולת אבחון של תסמונות ציטוגנטיות :כיסוי נרחב
לאזורים ציטוגנטיים ( ,)CYTOREGIONSהכוללים גנים בכלל וגנים מסוג
 OMIM-MORBIDבפרט.
ג .המערכת הינה פלטפורמה ורסטילית היכולה לתת מענה גם לאבחון שינויים
ציטוגנטיים בגידולים סרטניים (שינויים נרכשים).
ד .המערכת בעלת אפשרות לזיהוי אזורים הומוזיגוטיים בגנום על בסיס גלאים מסוג
.SNP'S
ה .על המערכת לאפשר ביצוע  16דגימות לפחות בהרצה אחת.
פונים המעוניינים בהגשת תשובה/מידע לכללית בהתאם לכל המפורט לעיל ,נדרשים
לעשות כן בהתאם למפורט להלן:
המועד האחרון להגשת התייחסות לאמור בהליך פניה לקבלת מידע זה ,הנו יום
( 01.11.16כולל).
הגשת התשובות/המידע תהיה באמצעות דואר רשום או שליח בלבד ,לפי הפרטים להלן:
שירותי בריאות כללית ,לידי גב' לורן סווירי ,רכזת ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד
מכשור רפואי ותרופות ,רחוב ארלוזורוב  ,115תל-אביב ,קומה  4חדר .410
על המעטפה יש לציין בבירור " -בקשה לקבלת מידע  -מערכת צ'יפ גנטי".
אין בהליך פניה לקבלת מידע זה ,או בפעולות שיינקטו על פיו ,כדי ליצור מחויבות
כלשהי של כללית כלפי גורם כלשהו ,או לחייב את כללית וכל מי מטעמה בכל דרך שהיא
להתקשר עם גורם כלשהו.
אין בהליך זה כדי להגביל בדרך כלשהי את שיקול דעתה המלא והמוחלט של כללית וכל
מי מטעמה בכל צורה שהיא.
כל ההוצאות הכרוכות בהגשת התשובה תחולנה על המשיב בלבד ,ובשום מקרה לא יהיה
המשיב זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר
למענה ו/או הכנת המענה והגשתו.
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המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
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