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2015אוקטובר  29 חמישי יום  

 

 לכבוד,

02/2015ל המציעים בהליך שמספרו הק  

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה )מועד ראשון(- הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום תביעות 

 נזיקין עבור אגף תביעות גוף בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 הבהרה מס' 2

 להלן מספר הבהרות:
 
הכנה נוספת של המציעים למכרז, פרסום המכרז מחדש ולאור שאלות ותשובות ההבהרה אשר ידרשו בין היתר,  .1

, רביעים המציעים על הארכה של המועד להגשת הצעות. המועד המעודכן הינו יו קהלהמזמינה מודיעה בזה ל
 . 14:00בשעה  ,2015בנובמבר  11 -ה

 04.11.2015 -כמו כן, המזמינה מאפשרת מועד נוסף להגשת שאלות הבהרה נוספות, וזאת עד ליום רביעי ה .2
 . 14:00בשעה 

שפורסמה, הכוללת בתוכה את מעודכן נוסח  -וההסכם, הנספחים להזמנה להציע הצעותתשומת לב המציעים  .3
  , הזמנה זו מחליפה את ההזמנה הקודמת.ושינויים נוספים כלל השינויים האמורים בהבהרה זו

 על המציעים חלה החובה להגיש מסמך זה כאשר הינו חתום.  .4

ל כלל המציעים למען הסר ספק, כלל תשובות ההבהרה, השינויים והתוספות במסגרת כתב תשובה זה, יחולו ע .5
 בהליך זה. 

בגרסה פתוחה לשינויים )קובץ וורד( תשומת לב המציעים כי אסור  4המזמינה צרפה את נספח א' טופס מספר  .6
 לבצע שינויים במלל, שאינו הוספת פרטים במקומות הרלוונטיים.

 
 שבנדון וכן התייחסותנו: הליךלהלן טבלה המרכזת שאלות הבהרה שהוגשו בנוגע ל

 
מ
ס
"
 ד

 תשובת ועדת המכרזים שאלה  הסעיף

 
1 

יש ניסיון מוכח, בחישובי הסוגים השונים של גמלאות מל"ל,  3
כולל את סכומי הגמלאות והערך הנוכחי של תשלומים ותקבולים 

 אך חסר הגשת חוות דעת לבימ"ש בעניין;בגינם, 

יש ניסיון מוכח, הן למנהלת הגמלאות הן לחשב הכללי במשרד 
אך חסר הגשת חוות דעת האוצר, בתחום גמלאות המדינה, 

 לבימ"ש בעניין;

יש ניסיון מוכח, הן לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון הן לחשב 
הכללי במשרד האוצר, לגבי תחזיות של השתכרות על פני כל שנות 

  

אין שינוי במסמכי 
המכרז, על מציע לעמוד 

 בכלל תנאי הסף. 
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אך חסר הגשת חוו"ד יות של תושבים, העבודה האפשריות העתיד
    לבימ"ש בנוגע להפסדי השתכרות;

יש ניסיון מוכח בהגשת חוות דעת לבימ"ש בנוגע להפסדי זכויות 
 פנסיוניות )בין היתר עבור אלמנות ויתומים(.

 
2 

6.14 
 להסכם

מתקבל, ראה ניסוח  מה הכוונה: "...לא יעסוק בעבודה אחרת בתקופת ההסכם..." 
במסמכי ההזמנה "נוסח 

 מעודכן". 
3 

נספח א' 
טופס מס' 

3 

אין שינוי במסמכי  לא ברור מי אמור לחתום ובאיזה מקרה – 3טופס מס'  -נספח א'
מובהר כי  -ההזמנה

 המצהיר הינו המציע. 
4 

אין שינוי במסמכי  חוות דעת אחרי שנתיים נחשב בעינכם עדכון ?האם גם עדכון  כללי
מובהר כי תיק  ההזמנה.

יכול להתנהל משך 
 תקופות ארוכות. 

5 
מה אחוז חוות הדעת שהאקטואר נדרש בגינם להגיע לבית משפט  כללי

 ? )ע"פ ניסיונכם(
מובהר כי המזמינה 
אינה מתחייבת לאחוזי 
ההגעה לבתי משפט 

ניסיון על פי בהמשך. 
אחוזי ההגעה  העבר

 הינם נמוכים מאוד.
6 

 4.2.2.2מה זה ה"זכרון הנייד" שמופיע בסעיף  4.2.2.2

 

מובהר כי מדובר בטעות 
סופר, המינוח נמחק 

ראה  -ממסמכי ההזמנה
מסמכי ההזמנה נוסח 

 מעודכן. 
7 

חוות הדעת העתידיות יבוצעו ע"י האקטוארים הזוכים  כלהאם  כללי
 במכרז.

 

 

 

חוות הדעת הנוגעות 
למכרז זה יבוצעו בידי 
האטוארים שיזכו 

במהלך תקופת  במכרז
 ההתקשרות.

8 
השנים האחרונות, מהו  3חוות דעת בשנה , שניתנו ב 150מתוך  כללי

 אחוז חוות הדעת המצריכות השלמות.

 

המזמינה מבהירה כי 
נתון זה משתנה מעת 

  לעת. 

9 
האחרונות,  מהו השנים  3חוות דעת בשנה ,שניתנו ב 150מתוך  כללי

 אחוז חוות הדעת שמצריכות הופעה בבית משפט.

 

 לעיל.   5ראה תשובה 

10 
השנים האחרונות,  מהו  3חוות דעת בשנה ,שניתנו ב 150מתוך  כללי

 אחוז חוות הדעת שמצריכות חוות דעת נגדית.

 לעיל. 8ראה תשובה 

11 
נספח ג' 

 להזמנה

בהם נדרשה מתבקשת חלוקה הגיאוגרפית של בתי המשפט 
 הופעה.

 

מובהר כי ההופעות 
בבתי המשפט הן בכל 

  הארץ. 
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12 
נספח ג' 

 להזמנה

במקרה של  תביעה שבה יש קיצור תוחלת החיים האם יש קביעה 
 רפואית המציינת במפורש מהי תוחלת החיים  המקוצרת.

מידע בכל הנוגע לקיצור 
תוחלת חיים יועבר 
לספק מידי המזמינה 

 .ו/או מי מטעמה

 
13 

נספח 
 הביטוח

האם ביטוח אחריות מקצועית יהיה צריך לערוך כפוליסה נפרדת 
שתכסה אך ורק את הפעילות עם ענבל , כאשר גבול האחריות 

 ?USD 250,000 -למקרה ולתקופה לא יפחת מ
או לחילופין, ענבל תצטרף לביטוח האחריות המקצועית שמכסה 

רה ולתקופה פעילות משרדי, כאשר גבול האחריות למק  את כלל

 ?USD 250,000 -לא יפחת מ

 -ככלל מובהר כי 
פוליסת ביטוח האחריות 
המקצועית של המציע 
מכסה את אחריותו 

בגין כלל המקצועית 
פעילותו השנתית עבור 
כל התקשרויותיו עם 

מזמיני 
העבודה/השירותים 

 וענבל בכללן.

לא נדרש לערוך פוליסה 
נפרדת לצורך התקשרות 
זאת אלא שהמבטח 
הנוכחי יחתום על אישור 

שצורף קיום הביטוחים 
לאחר רק  -להסכם

 הודעת הזכייה.

 

 
14 

 2.4.1סעיף 
מנה זלה

וסעיף 
2.6.1 

בנספח ג' 
 להזמנה

 

יום" נבקש לתקן את  בכללפי סעיף זה מציע נדרש להיות זמין "
הנוסח כך שישקף כי נדרשת זמינות בימי עבודה בלבד, ללא סופי 

 שבוע וחגים.

 

התקבל, ראה ניסוח 
במסמכי ההזמנה "נוסח 

 מעודכן".

15 
 2.4.2סעיף 

במסמכי 
הזמנה ה
סעיף ו

2.6.2 
לנספח ג' 

 להזמנה. 

שעות מקבלת  24לפי סעיף זה המציע נדרש לתת מענה "תוך 
השאלה/הבהרה/השלמה" נבקש לתקן את הנוסח כך שיתייחס 

 למענה ביום העבודה העוקב.

 

התקבל, ראה ניסוח 
במסמכי ההזמנה "נוסח 

 מעודכן".

16 
נבקש להרחיב את תנאי הסף כך שיכלול הגשת חוות דעת לבית  תנאי הסף

 משפט מטעם הנתבעים ו/או מהתובעים
התקבל, ראה ניסוח 
במסמכי ההזמנה "נוסח 

 מעודכן".
17 

בסעיף זה נמצא האזכור היחיד להגשת "זיכרון נייד". נבקש  4.2.2.2
 הבהרה מה נדרש לכלול ב"זיכרון נייד" זה.

 

 6ראה תשובה 
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18 
נקודות  22מצויין כי "רק מציע אשר צבר  6.1.1בסיפא של סעיף  6.1.1

 מצויין 7.2.6... יעבור לשלב פתיחת הצעת המחיר." מנגד, בסעיף 
 25כי יפתחו הצעות מחיר של מציעים "אשר עברו את הרף של 

 נקודות בשלב האיכות". 

 נא הבהרתכם האם מדובר בטעות סופר.

 

התקבל, ראה ניסוח 
במסמכי ההזמנה "נוסח 

 מעודכן".

19 
בסעיף זה מוזכר כי המציע ידרש להציג ערבות ביצוע. מהו סכום  7.6.1

 הערבות הנדרשת ומהם תנאיה?

 

המזמינה מבהירה כי לא 
, נדרשת ערבות ביצוע, 

אולם התווסף מנגנון 
ראה הפחתת תשלום, 

נוסח  -"מסמכי ההזמנה
 2.7)סעיף  מעודכן"

 2.5לחוזה וסעיף 
 להזמנה(. 

20 
כי הענקת השירותים  למסמכי המכרז מצויין 2.3בסעיף  2.3

המבוקשים במלואם תבוצע על ידי המציע בלבד. מכאן שהחברה 
כאשר ישנו  המזמיןהמציעה יכולה להעמיד צוות עובדים לטובת 

לנספח  4יועץ מוצע אשר עומד בראש הצוות. יחד עם זאת בסעיף 
ג' מוגדר כי הענקת השירותים תבוצע על ידי היועץ הנבחר וכי הוא 

 להסתייע באחר מטעמו. לא יהיה רשאי 

 

התקבל חלקית, ראה 
ניסוח במסמכי ההזמנה 
"נוסח מעודכן" סעיפים 

 3.2.6 -ו 2.3

21 
8.6 ,8.7 

 לנספח ג'
נבקש לבטל הדרישה להגשת דיווח שעות עבודה שכן התשלום 

 מתבצע על בסיס חוות דעת שהוכנו בפועל.

 

התקבל, ראה ניסוח 
במסמכי ההזמנה "נוסח 

 מעודכן".

22 
למיטב הבנתנו הדרישה על פיה על האקטואר להיות בעל ניסיון  תנאי הסף

במתן חוות דעת אקטואריות לנתבעים גורמת להפליה ואינה 
נבקשכם לשקול להסיר תנאי זה  עומדת בדרישות החוק.

 )נתבעים(.

 

 16ראה תשובה 

23 
נספח 

 הביטוח
אני מבין שעלי לבטח בביטוח אחריות מקצועית נפרד לטובת ענבל 
 כמבוטחת, אף כי טרם נחתם עימי הסכם?

 מצידכם?  תהתחייבוכיצד זה ניתן לפני שיש 
כ"כ כיצד ניתן להעריך את היקף המחזור עם ענבל , שהרי המבטח 

 דורש נתון זה בעת הפנייה אליו לעשות ביטוח.

 וח יערך רק לאחר התקשרות .אשר על כן אני מבקש כי הביט

אתחייב מראש לערוך ביטוח כנדרש לאחר ההתקשרות  אני 
 ובהתאם להיקף העבודה.

 

 

מובהר כי בהתאם 
אין למסמכי ההזמנה, 

כל צורך לערוך ביטוח 
בטרם הוכרז מציע 

. בשלב כמציע זוכה
הגשת ההצעה מציע 
נדרש לחתום רק בראשי 
תיבות בתחתית העמוד. 

לאחר מובהר עוד כי 
הודעת הזכייה, מציע 
זוכה יציג את נספח 
הביטוח כלשונו כאשר 
הינו חתום ומאושר 

  מחברת הביטוח.
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מובהר לקהל המציעים כי בנוסף לאמור לעיל, מסמכי ההזמנה "נוסח מעודכן" כוללים שינויים נוספים,  .7
 באחריות המציעים לבדוק את כלל מסמכי ההזמנה מתחילתם ועד סופם.

לעיל ובכל דין, המזמינה מבהירה כי  7מבלי לגרוע באחריות המציעים כאמור במסמכי ההזמנה, בסעיף  .8
 : על נספחיה בהזמנה להציע הצעות ו נערכו בין היתר בסעיפים הבאיםהשינויים שנערכ

 מסמכי ההזמנה

 בכותרת כל עמוד נוספו המילים "נוסח מעודכן".  .8.1

 לוח הזמנים. -1.3 -ו 1.8 ,1.7 פיםעדכון סעי .8.2

 .2.4 -ו 2.3 עדכון הסעיפים  .8.3

 .2.5הוספת סעיף  .8.4

 בתנאי הסף. 3.2.6והוספת סעיף  3.2.3.1 -ו 3.1.1 פיםסעיעדכון  .8.5

 (. 2)5.4 -( ו1)5.4, הוספת תתי סעיפים 5.4, 4.2.2.2עדכון סעיפים  .8.6

 .7.6.1, 7.2.6, 6.1.2 פיםעדכון סעי .8.7

 נספחים

 . 5, 3סעיפים  1נספח א' .8.8

 . 6.6, הוספת סעיף 6.3.3סעיף האמור בובמקומו יבוא  6.3.2מחיקת סעיף ו 4, 3סעיפים עדכון  -2נספח א' .8.9

 ההסכם

 . 2.6.2 -ו 2.6.1ון סעיפים עדכ .8.10

 .2.7פת סעיף הוס .8.11

 . 8.7 -ו 8.6, 6.14 פיםעדכון סעי .8.12

 

למען הסר ספק מציע אינו רשאי לשנות ו/או להתנות על מסמכי ההזמנה להציע הצעות ו/או על ההסכם על נספחיהם. 
חיה ו/או להסכם על נספחיו הרי שבעצם הגשת ככל שהועברו אי אילו סייגים של מציע להזמנה להציע הצעות על נספ

 . הצעתו, מוותר בזאת המציע על כלל הסתייגויותיו
 
 

 
 בברכה,                                                                                            

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  

 


