
 

                                                                                               

 

قانونية وإدارة منتديات لوحدة إدارة المخاطر في الطب،  –طبية  مرافقة وتقديم استشارةلمناقصة علنية ل
  الصندوق الداخلي لتأمينات الحكومة ، بإدارة عنبال شركة للتأمين م.ض

  
 

 "صاحبة الدعوة" و/أو " عنبال) فيما يلي :" ، تدير الصندوق الداخلي لتأمينات الحكومة م.ضعنبال شركة للتأمين 

قانونية  –للمرافقة وتقديم استشارة طبية  عروضلتلقي  بدعوةبهذا  تتوجه( ، " بالمالءمة الصندوق الداخلي"  -و

والكل بموجب المفصل في  09/2020في مناقصة علنية رقمها  ،وإدارة منتديات لوحدة إدارة المخاطر في الطب

  "(.الدعوة" و/أو " مستندات الدعوة"  مستندات الدعوة ) فيما يلي :

 
  الخدمات المطلوبة

 متعمق فحص تشمله: فيما تشمل للوحدة الطب في المخاطر إدارة مجال في مستعرضة قانونية طبية استشارة .1

 األسئلة على اإلجابة الضرورة حالة فيو للموضوع خطي تطرق بلورة الصلة، وذات المالئمة القانونية للحالة

 شابه وما مختلفة جماهير أمام للبحث لعرضها تقديمية عروض و/أو مستندات تحضير ، بالموضوع المتعلقة

 ذلك.

 من الطب في المخاطر إدارة مجال في مضامين بتحضير الطب في المخاطر إدارة لوحدة المساعدة تقديم .2

 في إرشادات و/أو محاضرات تقديم ذلك في بما مختلفة. منتديات في المختلفة، الهدف لجماهير تقديمها أجل

   الحتياجاتها. ووفقا   الطب في المخاطر إدارة وحدة مع بالتنسيق والكل المجال

 ، مختلفة هيئات مقابل بالفعاليات االستشارة وتقديم بالمرافقة الطب في المخاطر إدارة لوحدة المساعدة تقديم  .3

 – الطبية بالنواحي يتعلق ما بكل  ذلك شابه وما الصحة وزارة ، المهنية الطبية النقابات مقابل فعاليات بينها من

  للمجال.  الجماعية

 المنتديات في عنبال شركة في المخاطر إدارة وحدة مندوبي مع أو فردي بشكل والمشاركة قيادة ، تحضير .4

 المهنيةو التوجيهية المبادئ و/أو اإلجراءات وإعداد صياغة في المساعدة تقديم ذلك في بما الصلة وذات المالئمة

  الصلة. ذاتو المالئمة المهنية الهيئات بالتعاون

 بالخضوع والكل عنبال، شركة الحتياجات وفقا   المطلوبة الخدمات بتقديم صلة وذات مالئمة إضافية خدمة يأ .5

   الفائز. العرض مقدم من المطلوبة الخدمات حجم توسيع و/أو تقليص كذل في بما الحصرية لتقديراتها

 

 العرض مقدم

 المطلوبة) الخدمات لتقديم قبله من معين محامي يخصص الذي  محامين مكتب أو مستقل محامي هو العرض مقدم

 العرض. مقدم لدى أجير / الشريك / المالك بمكانة يكون المحامي هذا ، المقترح"( المحامي " : يلي فيما

 

  األدنى الحد شروط



 

                                                                                               

 

 : تراكمي بشكل التالية الشروط كافة يستوفي عرض لمقدم عرض تقديم يحق

 الخدمات كافة تقديم بمقدرته بأن تصريح تقديم العرض مقدم على يجب -بأكملها المطلوبة الخدمات تقديم .1

 الدعوة مستندات في المفصل بموجب وااللتزامات الطلبات الشروط، كافة وسيستوفي يستوفي وأنه المطلوبة

 والتصاريح. االتفاقية ذلك في بما مالحقها على

 في المطلوب بموجب التصاريح كافة صاحب يكون أن العرض مقدم على يجب -القانون بموجب حسابات إدارة .2

 .1976 -للعام العمومية، الهيئات صفقات قانون

 الشروط استيفاء المطلوبة الخدمات لتقديم العرض مقدم قبل من المقترح المحامي على يجب ذلك، إلى باإلضافة

 تراكمي: بشكل التالية

 المحامين. نقابة في كعضو التسجيل .3

 المسؤولية مجال في ،التدريب( فترة يشمل ال ) كمحامي األقل على سنوات خمس أقدمية صاحب – أقدمية .4

 العروض يمدلتق األخير الموعد وحتى  2015 ثاني كانون 1 تاريخ من ابتداء األقل على اكتسبها الطب في المهنية

 . للمناقصة

 – تجربة .5

 العالج وسالمة المخاطر إدارة لوحدات ومرافقة استشارة بتقديم األقل على سنوات خمس تجربة صاحب .5.1

تم  العالج. وسالمة المخاطر إدارة مجال في عنبال لشركة مشابهه منظمات أو صحية منظمات في

 العروض لتقديم األخير الموعد وحتى 2015 ثاني كانون 1 اكتسابها على األقل ابتداء من تاريخ 

 . للمناقصة

 – طبية قضايا و/أو الطب في المخاطر إدارة بمواضيع محاضرة 14 األقل على بتقديم تجربة صاحب .5.2

 (.2019 -و 2018 ,2017 :سنواتال ) .  األخيرة الثالث السنوات خالل قانونية

 " يلي: فيما ) مهنية مؤتمرات / دراسية أيام / مهنية منتديات 4 قلاأل على وتوجيه بنقل تجربة صاحب .5.3

 بهذا (.2019 -و 2018 السنوات ) األخيرتين السنتين خالل والطب نوناالق مجال في المهنية"( المنصة

 فعاليات أو فقط واحدة محاضرة تقديم . األقل على ةصافي ساعات 4 بحجم تكون ةالمهني المنصة الموضوع

  .المهنية اتالمنص وإدارة بالتوجيه تجربة تعتبر ال المنصات هذه إطار في أخرى عينية ونشاطات

 فترة التعاقد

ثالث سنوات( تبدأ بموعد توقيع األطراف  –شهرا  ) ستة وثالثين شهرا   36فترة التعاقد مع مقدم العرض الفائز هي 

شهرا   36  . تُحفظ اإلمكانية لشركة عنبال لتمديد فترة التعاقد لفترة لغاية "(فترة التعاقدعلى العقد ) فيما يلي " 

 المفصل في مستندات الدعوة.  بموجب( ثالث سنوات –وثالثين شهرا  ستة إضافيا  )

 

 نشر مستندات المناقصة وتعديالت جارية : 

يمكن االطالع على مستندات المناقصة وتحميلها بدون دفع من موقع انترنت شركة عنبال على االنترنت ، بالعنوان 

)www.inbal.co.il(  تحت التبويب : " مناقصات". تعديالت  و/أو تغييرات و/أو توضيحات في كافة مراحل

اإلجراء تنشر بشكل جاري في موقع شركة عنبال على االنترنت وفقط هذه تُلزم صاحبة الدعوة ومقدم العرض. 

خصوص هذه التغييرات في ب مومنتظعلى مقدم العرض تفرض مسؤولية االطالع على التعديالت بشكل جاري 

 موقع انترنت شركة عنبال.  

 أسئلة استفسارية 

http://www.inbal.co.il/


 

                                                                                               

 

، للمسؤولة عن  m0920@inbal.co.ilأسئلة مقدمي العروض تقدم خطياً عبر البريد االلكتروني على العنوان 

تنشر األجوبة على سشركة عنبال  .2020 ،يارأ 31التواصل في هذه المناقصة ميراه اشطوبكر، وذلك حتى تاريخ 

 في موقعها على االنترنت.، في حالة وجدت، األسئلة االستفسارية 

الدخول لموقع شركة عنبال على االنترنت واالطالع على إجباري على مقدم العرض، قبل تقديم عرضه، 
مقدم عرض الذي ال يقدم التي تُلزمه، بكل ما يتعلق بتقديم عروض للمناقصة المذكورة.  التوضيحات القانونية

 ستنشر ، في حالة وجدت كهذه، يمكن أن يلغى عرضه.  يعرضه وفقاً للتوضيحات/ التحديثات الت

 

 تقديم العروض 

مكاتب  الموجود فيبتسليم يدوي ، في مغلف مغلق لصندوق المناقصات لهذه المناقصة ، يجب تسليم العروض 

الخميس ) باستثناء  –في االيام األحد ، كريات سديه هتعوفا ، 3شارع هعرباه  صاحبة الدعوة في بيت عنبال ،

 2020 حزيران، 08 -يمكن تقديم العروض لغاية تاريخ . 17:00-9:00أمسيات األعياد واألعياد( ، بين الساعات 
 "(. لتقديم العروضالموعد األخير فيما يلي:"  ) 15:00 الساعة

 ولن تُقبل لن أعاله، المذكورين والساعة الموعد حتى المناقصات لصندوق تصل ال التي العروض أن بهذا يؤكد

: يلي فيما) 1993- للعام المناقصات، واجب قانون لوائح من (ب)20 الفرعية  المادة تعليمات بموجب فيها يُبحث  

"(.اللوائح  

  تحتفظ شركة عنبال لنفسها بالحق بتأجيل و/أو تغيير المواعيد المذكورة أعاله، بإعالن تنشره في موقع الشركة

 تقديراتها الحصرية.لعلى االنترنت، وفقاً 
 أي حالة لوجود تناقض بين المذكور في هذا اإلعالن وبين المذكور في مستندات المناقصة،  المذكور في  في

 مستندات المناقصة هو الملزم. 
 اختيار أكثر من مقدم عرض واحد في هذا وفقا  لتقديراتها الحصرية، تحتفظ شركة عنبال لنفسها بالحق ،

 اإلجراء .

  عنبال بقبول عرض أياً كان.ال تلتزم لجنة مناقصات شركة 
 

 
 
 

 باحترام      
 عنبال شركة للتأمين م.ض
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