
 

 2102מרץ ב 27 ,חמישי יום    

                      תשע"ד ',אדר בב הכ"           

                

 :לכבוד

הקרן הפנימית  למדינה בתחום הרשלנות הרפואית עבור משפטיים שירותים למתן במכרז פומבי המשתתפים
 בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 .נ.,ח
 שלום רב,

למדינה בתחום הרשלנות הרפואית  משפטיים שירותים למתן מכרז פומבי – 1פר מכתב הבהרות מסהנדון: 
 הקרן הפנימית בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ עבור

בזאת ( מתכבדת "ענבל")להלן: כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ענבל חברה לביטוח בע"מ  

 כדלקמן: בנדוןשהליך לונים והבהרות לפרסם עדכ

 ה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.מכתב הבהרות ז .0

תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי במכתב זה אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים  .2

 ההזמנה.

ועדת ואין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם  .3

כל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, ב

במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות 

 ועדת המכרזים, ככל שיצאו. ונוספים שיצאו מטעם 

 .תב זהבמכ כדי לשנות מהוראות מסמכי ההזמנה, אלא ככל ששינוי כזה נעשה במפורש במכתב זהאין  .2

 

 :שאלה .5

תיקים קיימים ולחילופין בבמסגרת התצהיר המקצועי במכרז אתם מבקשים פרטי הערכות סיכון 

בחברה שאותה אני מייצגת הערכות הסיכון בתיקים מתנהלים, . סכומים ששולמו במסגרת הסדרי פשרה

לם תחת סעיף הסכמי הפשרה חוסים כו פנימיות וחסויות ואינני יכולה לפרט אותם. ןהינן מעצם טבע

 אשר על כן, אבקש התייחסותכם לקושי שפורט לעיל. סודיות.

 
 :תשובה

 

 .נספח ב'ל 2בסעיף התקבל. תוסר העמודה של סכום הפיצוי/הערכת הסיכון מהטבלה ש



 

 

  :שאלה .6

 

פי הוראות המכרז, על עורך הדין המציע להגיש את הצעתו, ולהתחייב בהסכם לביצוע העבודה -על

ד עניינים )שמשמעה ויתור על תיקים(, מבלי שהוא יודע מהי התמורה שתשולם לו. מנעות מניגויולה

הפרטים אודות שכר הטרחה אינם נמסרים למציעים בשלב בו הם שוקלים האם להגיש את הצעתם, אלא 

 רק לאחר הזכייה. דרישה זו איננה מאפשרת קבלת החלטה עסקית, האם להגיש הצעה במסגרת המכרז.

 

אפשרות השתתפות משרדנו במכרז שבנדון, נודה לקבל לעיוננו, מבעוד מועד ובהקדם על מנת לבחון 

. משרדנו מתחייב, כמובן, לשמור כנספח ה'האפשרי, עותק מהסדר שכר הטרחה הנלווה למכרז ומסומן 

 את תוכן ההסדר בסודיות. 

 
 :תשובה

לבוא לבית ענבל ולעיין ולים אשר מעוניינים בכך יכמציעים פוטנציאלים להזמנה,  0.5.3כאמור בסעיף 

יובהר החל כיום, ובהנחיות העבודה הקיימות כיום וזאת בתאום מראש בלבד.  בתעריף שכר הטרחה

ויקבלו, לעיון בלבד, את מציעים אשר ימצאו לנכון לממש זכות זו יוחתמו על תצהיר סודיות כי בזאת 

 המסמכים האמורים.

 

  :שאלה .7

 

פי שיקול דעתה. -ית ענבל לשנות את הסדר שכר הטרחה בעתיד עלפי נוסח הסכם ההתקשרות, רשא-על

תנאי זה אף הוא אינו מאפשר לשקול הגשת הצעה, שכן הסדר שכר הטרחה שיצורף להסכם, ומהווה 

 כמובן תנאי מרכזי בהתקשרות, כלל אינו מובטח, והמציע אינו יכול למעשה להסתמך עליו.

ידי ענבל ויצורף להסכם ההתקשרות, לא ישונה -שנקבע עלנודה לשינוי תנאי זה, באופן ששכר הטרחה 

 הזוכה.-ללא הסכמת המציע

 

 :תשובה

 

התקבל חלקית. המזמינה מתחייבת כי לא תערוך שינוי בתעריף שכה"ט ללא הסכמת המציע הזוכה, 

, וזאת למעט שינויים אשר יהיו במהלך השנה הראשונה לאחר חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות

 מחויבים בדין.



 

 

 :שאלה .8

שכותרתו "העדר ניגוד עניינים", מתבקש המציע להצהיר כי כל שותפיו ועובדיו ימנעו מלייצג  3.3.0בסעיף 

בעלי דין, וכן יחדלו מלייצג בעלי דין, כנגד משרד הבריאות )משרד הבריאות, כהגדרתו במכרז, לרבות בתי 

 הגריאטריים והפסיכיאטריים הממשלתיים ולשכות הבריאות הממשלתיות(.החולים הכללים, 

נודה אם יובהר האם ההימנעות המתבקשת היא מייצוג כנגד משרד הבריאות בתביעות רשלנות רפואית 

 בלבד, או הימנעות גורפת מייצוג נגד משרד הבריאות בכל תחומי המשפט.

 

 :תשובה

 

 רד הבריאות בכל תחומי המשפט.ההימנעות המתבקשת היא מייצוג כנגד מש

 

 :שאלה .9

 
, נבקש להבהיר מהו המועד 3.3.0.2באשר להפסקת ייצוג בעלי דין כנגד משרד הבריאות, כאמור בסעיף 

להגשת בקשה להמשיך לטפל בתיקים המוגדרים כ"נגד משרד הבריאות", מתי אמורה להינתן החלטה 

ץ לנו על מנת לשקול את הגשת ההצעה למכרז בבקשה זו ומהם השיקולים לקבלת האישור. מידע זה נחו

 מטעם משרדנו.

 
 :תשובה

 

ך לטפל בתיקים המוגדרים כנגד משרד הבריאות תיעשה בסמוך לאחר קבלת הודעת יהגשת בקשה להמש

הזכיה ולא יאוחר משבוע לאחר קבלתו. ענבל תשיב למציע הזוכה בסמוך ככל שניתן לקבלת הבקשה ולא 

להחליט בבקשות בכל תיק ותיק בהתאם הזכות ענבל שומרת לעצמה  יאוחר משבוע לאחר קבלתה.

 בהסתמך על שיקולים עניינים. ,לשיקול דעתה

 

 

 :שאלה .01

 

הנמשכת עד שנה מתום תקופת  3.3.0.2נבקש להבהיר האם מגבלת הייצוג הקבועה בסעיף  .א

 ההתקשרות חלה על כל תחומי המשפט, או רק על תביעות רשלנות רפואית. 

ש להבהיר האם אישור קיצור תקופת העדר ניגוד עניינים יעשה טרם המכרז או אחריו, כמו כן, נבק .ב

 וזאת על מנת שנוכל לכלכל צעדינו בהתאם.



 

 

 :תשובה

 

תחום הרשלנות חלה על  ,הנמשכת עד שנה מתום תקופת ההתקשרות ,מגבלת הייצוגהתקבל.  .א

 .הרפואית בלבד

 .בתום תקופת ההתקשרות תוגש ותידוןבדבר קיצור תקופת היעדר ניגוד העניינים  בקשה .ב

 

 :הבהרה מטעם ענבל .00

 5סעיף להזמנה נדרשת רשימה של לפחות חמישה ממליצים אשר יפורטו במסגרת  6.1.1.1.6סעיף  ע"פ

   :להזמנה. מובהר בזאת כי נספח ב'ל

נקודות  3)יוזכר כי יינתן יתרון של עד לקוח.  -ניתן לרשום כממליצים מספר אנשים מאותו גוף  .א

ציבוריים ו/או חברות ביטוח למציע אשר ימסור ממליצים אשר הינם גופים ממשלתיים ו/או 

 וכדומה(.

 .לנספח ב' 2על רשימת הממליצים להיות לקוחה מרשימת התיקים המפורטים בסעיף  .ב

 

מכתב יגיש  והמציע ועניין דבר לכל המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה זה מובהר בזאת, כי מסמך .02

 למכרז. מהצעתו נפרד בלתי כחלק ידו - על םחתו אוכשה הבהרות זה

 

אשר הועלו גם  ,מובהר כי יש להגיש אך ורק את מסמכי ההזמנה המתוקנים בהתאם למכתב זה ,נוסףב .03

 לאתר ענבל. הם

 
 

 

 

 

 ,ובב"ח בכבוד  רב

 ענבל חברה לביטוח בע"מ


