
פניה לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ מרופאים מומחים עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "ענבל" ו/או "המזמינה"( מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה פונה בזאת לקבלת 
הצעות למתן שירותי יעוץ רפואי ו/ או יעוץ בתחום ניהול סיכונים ושיפור איכות ובטיחות ברפואה והכול כמפורט במסמכי 

ההזמנה המפורסמים באתר ענבל: www.inbal.co.il )להלן: "מסמכי ההזמנה" ו- "אתר ענבל" בהתאמה(. 

השירותים המבוקשים וקהל היעד אליו מופנה המכרז: 
יעוץ בתיקי תביעה ויעוץ רפואי אחר - על המציע להיות בעל תעודת מומחה רפואי כדין באחד מתחומי ההתמחות   .1
המוכרים על ידי המועצה המדעית ובאישור משרד הבריאות בלפחות מאחד מתחומי ההתמחות הבאים: אורתופדיה, 
כירורגיה כללית, כירורגית לב חזה, מיילדות וגיניקולוגיה, רפואה דחופה, רפואה פנימית, קרדיולוגיה, רפואת שיניים 
)ניתן גם ללא התמחות(, ניאונטולוגיה, נוירולוגיה, נוירוכירורגיה, פסיכיאטריה, גסטרואנטרולוגיה, גנטיקה, הרדמה, 

רפואת ילדים, אורולוגיה, רפואת עיניים, רדיולוגיה ואף אוזן גרון. )להלן: "קטגוריה 1"(. 
יעוץ לגבי פעילות לשיפור בטיחות המטופל וניהול סיכונים ברפואה. על המציע להיות בעל תעודת מומחה רפואי   .2

באחד מתחומי ההתמחות המוכרים על ידי המועצה המדעית ובאישור משרד הבריאות. )להלן: "קטגוריה 2"(.

תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה בעצמו, על כל התנאים הבאים במצטבר: 

יכולת לספק את כלל השירותים המבוקשים המפורטים בפרק 2 למסמכי ההזמנה. 	•
העדר ניגוד עניינים, חובת סודיות ואי הרשעה. 	•

רישיון כדין לעסוק ברפואה בישראל. 	•
לגבי קטגוריה 1 - בעל תעודת מומחה רפואי כדין בישראל בתחומים הנדרשים בקטגוריה 1 )למעט רופא שיניים(. 	•

לגבי קטגוריה 2 - בעל תעודת מומחה באחד מתחומי ההתמחות המוכרים על ידי המועצה המדעית ובאישור משרד   
הבריאות.

בעל נסיון וותק כמומחה של לפחות שלוש שנים בתחום אליו מגיש הצעתו )לא כולל סטאז' או התמחות( ולגבי רופא  	•
שיניים בעל ניסיון של לפחות 3 שנים כרופא שיניים.

תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של 60 חודשים )שישים חודשים - חמש שנים( המתחילה במועד 
חתימת ההסכם על ידי הצדדים )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. לענבל שמורה האופציה להארכת ההתקשרות כמפורט 

במסמכי ההזמנה.

פרסום מסמכי ההזמנה ועדכונים שוטפים:
 ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם ללא תשלום באתר ענבל )www.inbal.co.il( תחת לשונית: "מכרזים". עדכונים

ו/או שינויים ו/או הבהרות בכול שלבי ההליך יפורסמו באופן שוטף באתר ענבל ורק אלו יחייבו משפטית את המזמינה 
ואת המציע. על המציע חלה החובה להתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים הללו באתר ענבל. 

שאלות הבהרה: 
ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות ו/או אי בהירויות או שהמציע מעוניין לקבל מענבל הסברים והבהרות 

לגבי המכרז, יוכל המציע לפנות, בדואר אלקטרוני לכתובת: Doctors@inbal.co.il, עד ליום א' ה- 20 במאי, 2012.

תשובות ועדכונים מאת המזמינה, בתשובה לשאלות ההבהרה, אשר יחייבו משפטית את המזמינה והמציעים יפורסמו 
באתר ענבל . על המציע החובה, טרם הגשת ההצעה, להיכנס לאתר ענבל ולראות את ההבהרות המשפטיות המחייבות 
אותו, בכל הנוגע להגשת ההצעה למכרז האמור. מציע שלא יגיש הצעתו בהתאם להבהרות/עדכונים שיפורסמו, אם 

וכאשר יהיו, עליו לדעת כי הצעתו עלולה להיפסל.

הגשת ההצעה:
לנציג  בלבד  ידנית  ובמסירה  סגורה  במעטפה  המכרז  ולתנאי  לדרישות  בהתאם  הצעתו  את  להגיש  המציע  על 
)למעט ערבי חג, חגים  ענבל, קומת הכניסה, רחוב הערבה, קריית שדה התעופה, בימים א'-ה'  ענבל היושב בבית 
 16:00 2012 בשעה  31 במאי,  ה-  ה'  ליום  עד  להגיש  יש  18:00-09:00. את ההצעה  בין השעות   וימי חול המועד(, 
)להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז המסגרת"(. הצעה שלא תתקבל עד למועד האחרון להגשת ההצעות 

לא תבחן במסגרת ההליך.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. 	•
ועדת המכרזים של ענבל אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא. 	•


