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2016 וליבי 91 לישיש יום  

תשע"ו תמוז גי"  

 לכבוד,

201661/שמספרו  ל המציעים במכרזהק  

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה- הזמנה לקבלת הצעות למתן שירות לייעוץ ארגוני ואבחון ארגוני ולביצוע 

תהליכי עומק במחלקות בבתי חולים ממשלתיים עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה, הקרן הפנימית 

 לביטוחי הממשלה בהנהלת בענבל חברה לביטוח בע"מ - הליך מס': 16/2016

 

 להלן מספר הבהרות:
 
 יבוא בנוסף לאמור בהזמנה על נספחיה. אתהאמור בטבלה ז .1

 על המציעים חלה החובה להגיש מסמך זה כאשר הינו חתום.  .2

" הכוללים שינויים כאמור חדשאת מסמכי המכרז "נוסח   21.07.2016 -תפרסם ביום חמישי ההמזמינה  .3
 וזה המסמך אותו יש להגיש.  ,זה במסמך

 כלל תשובות ההבהרה, השינויים והתוספות במסגרת כתב תשובה זה, יחולו על כלל המציעים בהליך זה.  .4

על המציעים חלה החובה להתעדכן באתר המזמינה בדבר שינויים והבהרות נוספות, ככל למען הסר כל ספק,  .5
 שיהיה, באתר המזמינה. 

 שבנדון וכן התייחסותנו: הליךלהלן טבלה המרכזת שאלות הבהרה שהוגשו בנוגע ל .6
 

 תשובת ועדת המכרזים שאלה הסעיף  מס"ד
 

1 
מטעם המציע לעבוד בדרישות המכרז אתם מבקשים שהיועץ המוצע  כללי

עם המזמינה, צריך להיות בעל תואר שני ממוסד אקדמי מוכר 
.בישראל  

לאחרונה נחשפנו למכרזים שהגדירו דרישה "שקולה" לדרישתכם, 
כך שיועץ יכול לענות על  דרישה א' ) כמו דרישתכם( או לחלופין עונה 

שנים.    על דרישה של תואר ראשון עם ניסיון רלבנטי של מעל    

על סמך ניסיונו בשלותו של היועץ והניסיון המשמעותי שהוא יכול 
להציע יותר מאשר שקולים ליועץ בעל ניסיון מועט שנים גם אם הינו 

 .בעל תואר שני

היענותכם לאפשרות זאת תאפשר לחברת ליבה להציע יועץ מצוין, 
שנים(  30בעל ניסיון רב שנים בתחומי הייעוץ הארגוני )מעל 

בנטיים לכם, עם המלצות מצוינות ובכך ליצור מצב בו בתחומים הרל
 אתם בעיקר נשכרים.

 מתקבל כדלקמן:

מציע יועץ ארגוני שהוא 
יידרש בעל תואר ראשון 

ייעוץ  להיות בעל ניסיון ב
שנים לפחות  8של   ארגוני 

, ובעל ניסיון בייעוץ ארגוני 
 ציבורייםלארגוני בריאות 

שנים לפחות. 5של   

לצורך סעיף  שנה תחשב)
זה , ככל שבוצע בה פרויקט 

 50לפחות בהיקף של  אחד
.(שעות לפחות  

2 
 שניתן או האיכות דרישות כל על שעונה אחד יועץ להציג נדרש האם 

 למעט הדרישות לכל שעונה יועץ להציע

 ניהול של לדרישה רק שעונה נוסף ויועץ ברפואה סיכונים ניהול ליווי

 ? ברפואה סיכונים

 שינוי במסמכי המכרז.אין 

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

 . ייגויותיוהצעתו, מוותר בזאת המציע על כלל הסת
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 בברכה,                                                                                            

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  

 


