مناقصة علنية الختيار مراكز محاكاة طبية لتخطيط وإجراء ورش عمل
لوحدة إدارة المخاطر في الطب ،الصندوق الداخلي للتأمينات الحكومية،
بإدارة عنبال شركة للتأمين م.ض
عنبال شركة للتأمين م.ض  ،تدير الصندوق الداخلي للتأمينات الحكومية ( فيما يلي  ":عنبال" و/أو " صاحبة
الدعوة و " -الصندوق الداخلي" بالمالءمة)  ،تتوجه بهذا بطلب لتلقي عروض من مراكز المحاكاة الطبية من
أجل تخطيط وإجراء ورش عمل لوحدة إدارة المخاطر في الطب ،في المناقصة العلنية رقم  16/2021والكل
بموجب المفصل في مستندات الدعوة ( فيما يلي  ":مستندات الدعوة" و/أو " الدعوة") .
مقدم العرض
مركز للمحاكاة الطبية توجد فيه كافة المعدات المطلوبة لتنفيذ المحاكاة الطبية بما في ذلك دمى محاكاة متقدمة،
معدات طبية دائمة ومعدات طبية قابلة للتحلل المشابهة للمعدات الموجودة في المراكز الطبية وذلك من أجل
تنفيذ تدريبات ألفراد الطاقم ،بما في ذلك اتخاذ قرارات في حاالت عالجية معقدة ،التدريب على عمل طاقم
متعدد التخصصات ،تفاعالت عالجية بين المريض وعائلته وبين الطاقم المعا ِلج.
الخدمات المطلوبة
 . 1تخطيط وإجراء ورشات عمل لتدريب الطواقم الطبية في المجاالت التالية :حاالت متطرفة في الوالدة ،والدة
آلية ،تحسين واجهات التواصل بين أفراد الطاقم أثناء أداء مهمة ،العناية الواجبة ،ورشات عمل نهاية العمر
وورشات عمل إضافية وفقًا الحتياجات وتقدير شركة عنبال -فيما يلي ":الورشات".
 .2في نطاق ورشات العمل – استخدام األجهزة المتقدمة مثل الدمى ،معدات طبية تحاكي تقديم رعاية طبية بالوقت
الحقيقي من خالل تشغيل ممثلين مهنيين يحاكون تفاعل يحدث في المستشفيات مثال تفاعل خالل عالج طبي،
التواصل بين المريض وبين المعالج ،بين المعالجين وغيرها.
 .3تخطيط وإعداد إجراءات قياس ورشات العمل ،بما في ذلك اختبارات المعرفة و/أو استمارات األسئلة لفحص
فعالية ورشات العمل وتحليل المعلومات التي تصل.
 .4وفقا ً الحتياجات شركة عنبال ووفقا ً لتقديراتها الحصرية ،يُطلب من مقدم العرض الفائز إجراء ورشات أيضا ً
خارج مركز المحاكاة مثل المستشفيات  /المراكز الطبية في جميع أرجاء البالد.
 .5لقاءات مع العامل المهني في شركة عنبال و/أو في مركز المحاكاة لبناء وتخطيط ورشات عمل وأيضا ً
بموضوع إجراءات القياس.
 .6تعيين خبراء مضامين مالئمين :خبراء سريريون و  /أو محاضر ورشة عمل و  /أو متخصص آخر وفقًا
لمجاالت ورشات العمل.
 .7كل خدمة إضافية مالئمة وذات صلة بتقديم الخدمات تُطلب وفقا ً الحتياجات شركة عنبال ،والكل بالخضوع
لتقديراتها الحصرية بما في ذلك تقليص و/أو توسيع حجم الخدمات المطلوبة من مقدم العرض الفائز.

شروط حد أدنى
يحق تقديم العروض لمقدم عرض يستوفي كافة الشروط التالية بشكل تراكمي:
 .1كيان قانوني – مقدم العرض هو اتحاد أو مشتغل مرخص لتقديم الخدمات المطلوبة.
 .2تقديم الخدمات المطلوبة بأكملها  -يجب على مقدم العرض تقديم تصريح بأن بمقدرته تقديم كافة الخدمات
المطلوبة وأنه استوفى وسيستوفي كافة الشروط ،الطلبات وااللتزامات بموجب المفصل في مستندات الدعوة على
مالحقها بما في ذلك االتفاقية والتصاريح.
 .3إدارة حسابات بموجب القانون -يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب كافة التصاريح بموجب المطلوب في
قانون صفقات الهيئات العمومية ،للعام.1976 -
 .4معدات لتنفذ المحاكاة الطبية – ـوجد لمقدم العرض المعدات واألجهزة المطلوبة لتنفيذ ورشات العمل في مركز
المحاكاة كما يلي وبشكل تراكمي:
 4.1على األقل غرفة واحدة للمحاكاة السريرية.
 4.2على األقل غرفة واحدة فيها يمكن تقديم التوجيه واإلرشاد قبل /بعد المحاكاة.
 4.3على األقل أداتين اثنتين مختلفتين لتدريب المحاكاة من بين األدوات التالية :دمى محاكاة ،أجهزة محاكاة
للتدريب على المهارات السريرية ،أجهزة محاكاة متقدمة ،وسائل الواقع االفتراضي.
 4.4منظومة تصوير مبنية لتوثيق المحاكاة.
* سيتم فحص شرط الحد األدنى هذا (البند  )4على أساس تفصيل مقدم العرض في ملحق التصاريح وأيضا ً على
أساس زيارة صاحبة الدعوة في مركز المحاكاة ،بتنسيق ُمسبق مقابل المسؤول عن التواصل لدى مقدم العرض.
 .5خبير مضامين -التزام مقدم العرض بتخصيص خبير مضامين صاحب معرفة مالئمة وذوات صلة وفقا ً لنوع
الورشة (في حالة ُ
طلبت من قبل صاحبة الدعوة) .يؤكد بهذا أن ،كل خبير مضامين يُصادق عليه من قبل صاحبة
الدعوة.
 .6خدمات خارج مركز المحاكاة -التزام مقدم العرض بإجراء ورشات عمل أيضا ً في المراكز الطبية المختلفة في
جميع أرجاء البالد .بمعنى ،خارج جدران مركز المحاكاة نفسه -ستُفحص قدرة مقدم العرض على تنفيذ ورشات
عمل خارج جدران مركز المحاكاة في نطاق جولة صاحبة الدعوة في مركز المحاكاة.
فترة التعاقد
فترة التعاقد مع مقدم العرض الفائز هي  60شهرا ً (ستون شهرا ً – خمس سنوات) تبدأ بموعد توقيع األطراف
على العقد (فيما يلي " فترة التعاقد") .تُحفظ اإلمكانية لشركة عنبال لتمديد فترة التعاقد لفترة لغاية  36شهراً
إضافيا ً (ستة وثالثين شهرا ً – ثالث سنوات) بموجب المفصل في مستندات الدعوة.
نشر مستندات المناقصة وتعديالت جارية:
يمكن االطالع على مستندات المناقصة وتحميلها بدون دفع من موقع شركة عنبال على االنترنت  ،بالعنوان
) (www.inbal.co.ilتحت التبويب  " :مناقصات" .تعديالت و/أو تغييرات و/أو توضيحات في كافة مراحل
اإلجراء تنشر بشكل جاري ومنتظم في موقع شركة عنبال على االنترنت وفقط هذه تُلزم صاحبة الدعوة ومقدم
العرض قانونياً .على مقدم العرض تفرض مسؤولية االطالع على التعديالت بشكل جاري ومنتظم بخصوص هذه
التغييرات في موقع شركة عنبال على االنترنت.
أسئلة استفسارية

تقدم أسئلة مقدمي العروض خطيا ً عبر البريد االلكتروني على العنوان  ،m1621@inbal.co.ilللمسؤولة عن
التواصل في هذه المناقصة ميراه اشطوبكر ،وذلك حتى تاريخ  20أيار /مايو  .2021شركة عنبال ستنشر
األجوبة على األسئلة االستفسارية ،في حالة وجدت ،في موقعها على االنترنت.
إجباري على مقدم العرض ،قبل تقديم عرضه ،الدخول لموقع شركة عنبال على االنترنت واالطالع على
التوضيحات القانونية التي ت ُلزمه ،بكل ما يتعلق بتقديم عروض للمناقصة المذكورة .مقدم عرض الذي ال يقدم
عرضه وفقا ً للتوضيحات /التحديثات التي ستنشر  ،في حالة وجدت كهذه ،يمكن أن يلغى عرضه.
تقديم العروض
يجب تسليم العروض لهذه المناقصة  ،بتسليم يدوي  ،في مغلف مغلق لصندوق المناقصات الموجود في مكاتب
صاحبة الدعوة في بيت عنبال  ،شارع هعرباه  ،3كريات سديه هتعوفا  ،في االيام األحد – الخميس ( باستثناء
أمسيات األعياد واألعياد)  ،بين الساعات 9:00لــ  .17:00-يمكن تقديم العروض لغاية تاريخ –  27أيار/مايو
 2021الساعة ( 15:00فيما يلي ":الموعد األخير لتقديم العروض ").
يؤكد بهذا أن العروض التي ال تصل لصندوق المناقصات حتى الموعد والساعة المذكورين أعاله ،لن ت ُقبل ولن
يُبحث فيها بموجب تعليمات المادة الفرعية (20ب) من لوائح قانون واجب المناقصات ،للعام ( 1993-فيما يلي :
اللوائح").





تحتفظ شركة عنبال لنفسها بالحق بتأجيل و/أو تغيير المواعيد المذكورة أعاله ،بإعالن تنشره في موقع
الشركة على االنترنت ،وفقا ً لتقديراتها الحصرية.
في أي حالة لوجود تناقض بين المذكور في هذا اإلعالن وبين المذكور في مستندات المناقصة ،المذكور في
مستندات المناقصة هو ال ُملزم.
تحتفظ شركة عنبال لنفسها بالحق ،وفقا ً لتقديراتها الحصرية ،اختيار أكثر من مقدم عرض واحد في هذا
اإلجراء .
ال تلتزم لجنة مناقصات شركة عنبال بقبول عرض أيا ً كان.

مع فائق االحترام،
عنبال شركة للتأمين م.ض

