
579532 | שרון | 127*10"

מכרז פומבי לליווי וייעוץ מדיקו-לגאלי וניהול פורומים עבור היחידה לניהול סיכונים 
ברפואה, הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה,  בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

הפנימית"  ו-"הקרן  "המזמינה"  ו/או  "ענבל"  )להלן:  הממשלה  לביטוחי  הפנימית  הקרן  מנהלת  בע"מ,  לביטוח  חברה  ענבל 
בהתאמה(, פונה בזאת בהזמנה לקבלת הצעות לליווי וייעוץ מדיקו-לגאלי וניהול פורומים עבור היחידה לניהול סיכונים ברפואה, 

במכרז פומבי שמספרו 09/2020 והכול כמפורט במסמכי הזמנה )להלן: "מסמכי ההזמנה" ו/או "ההזמנה"(. 

השירותים המבוקשים 
ייעוץ מדיקו לגאלי רוחבי בתחום ניהול סיכונים ברפואה עבור היחידה הכולל בין היתר:  בדיקת עומק של המצב המשפטי   .1
הרלוונטי,  גיבוש התייחסות כתובה  לנושא וככל שיש צורך מתן מענה לשאלות סביב הנושא , הכנת מסמכים ו/ או מצגות 

לצורך הצגתם לדיון מול קהלים שונים וכיו"ב. 
לרבות   יעד שונים, בפורומים שונים.  לצרכי העברתם לקהלי  ניהול סיכונים ברפואה  ליחידה בהכנת תכנים בתחום  סיוע   .2

העברת  הרצאות ו/ או הדרכות בתחום והכל בתיאום עם היחידה לניהול סיכונים ברפואה ועל פי צרכיה. 
סיוע ליחידה בליווי ויעוץ בפעילות מול גופים שונים, בין היתר פעילות מול איגודים רפואיים מקצועיים, משרד הבריאות   .3

וכיו"ב בכל הנוגע להיבטים המדיקו- קולגאלים של התחום.  
הכנה, הובלה והשתתפות לבד או יחד עם נציגי היחידה לניהול סיכונים בענבל בפורומים רלוונטיים לרבות סיוע בניסוח   .4

ובניית נהלים ו/או קווים מנחים ומקצועיים בשיתוף גורמים  מקצועיים רלוונטיים.
כל שירות נוסף רלוונטי למתן השירותים המבוקשים בהתאם לצרכי ענבל, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי לרבות צמצום   .5

ו/או הרחבה של היקף השירותים המבוקשים מהמציע הזוכה.

המציע
"עורך הדין  )להלן:  עו"ד ספציפי מטעמו למתן השירותים המבוקשים  יקצה  דין אשר  עורכי  עו"ד עצמאי או משרד  הינו  מציע 

המוצע"(, עורך דין זה יהא במעמד של בעלים/ שותף/ שכיר במציע. 

תנאי הסף
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר: 

נתינת השירותים המבוקשים במלואם - המציע יצהיר כי יש ביכולתו לתת את כלל השירותים המבוקשים וכי עומד ויעמוד   .1
בכלל התנאים, הדרישות וההתחייבויות כמפורט במסמכי ההזמנה על נספחיו לרבות ההסכם והתצהירים.

ניהול ספרים כדין - על המציע להיות בעל כל האישורים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.  .2
בנוסף, על עורך הדין המוצע על ידי המציע למתן השירותים המבוקשים לענבל לעמוד בתנאים הבאים במצטבר:  

רישום כחבר בלשכת עורכי הדין.  .3
וותק - בעל וותק של לפחות חמש שנות וותק כעו"ד )לא כולל התמחות(, בתחום של אחריות מקצועית ברפואה שנצבר לכל   .4

הפחות החל מיום 1 בינואר 2015 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
ניסיון –  .5

או  בריאות  בארגוני  הטיפול  ובטיחות  סיכונים  ניהול  ליחידות  וליווי  יעוץ  במתן  שנים  חמש  לפחות  של  ניסיון  בעל   5.1
לארגונים דומים לענבל בתחומי ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול. אשר נצבר לכל הפחות החל מיום 1 בינואר 2015 

ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
בעל ניסיון בהעברת לפחות 14 הרצאות בנושאי ניהול סיכונים ברפואה ו/או סוגיות מדיקו-לגיאליות במהלך שלוש   5.2

השנים האחרונות. )שנים: 2017, 2018 ו- 2019(.
"פלטפורמה  )להלן:  מקצועיים  עיון/כנסים  מקצועיים/ימי  פורומים   4 לפחות  של  והנחייה  בהעברה  ניסיון  בעל   5.3
פלטפורמה  זה  לעניין   .)2019 ו-   2018 )שנים  האחרונות  השנתיים  במהלך  והרפואה  המשפט  בתחום  מקצועית"( 
מקצועית תהא בהיקף של לפחות 4 שעות נטו. העברת הרצאה בלבד או פעילות נקודתית אחרת במסגרת פלטפורמות 

אלה לא תהווה ניסיון בהנחיה וניהול הפלטפורמה.

תקופת ההתקשרות
חתימת  במועד  המתחילה  שנים(  שלוש   – חודשים  ושישה  )שלושים  חודשים   36 הינה  הזוכה  המציע  עם  ההתקשרות  תקופת 
הצדדים על החוזה )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. לענבל שמורה האפשרות להארכת תקופת ההתקשרות לתקופה של עד 36 

חודשים נוספים )שלושים ושישה חודשים – שלוש שנים( כמפורט במסמכי ההזמנה.

פרסום מסמכי ההזמנה ועדכונים שוטפים
ו/או  )www.inbal.co.il( תחת לשונית: "מכרזים". עדכונים  ענבל  ולהורידם ללא תשלום באתר  לעיין במסמכי המכרז  ניתן 
שינויים ו/או הבהרות בכל 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 
שאלות המציעים תוגשנה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני m0920@inbal.co.il לאשת הקשר מירה אשטובקר, וזאת עד 

ליום 31 במאי, 2020. ענבל תפרסם התשובות לשאלות ההבהרה, במידה ויהיו, 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, הצעתו עלולה 

להיפסל.

הגשת ההצעה
ידנית, במעטפה חתומה לתיבת מכרזים הנמצאת במשרדי המזמינה בבית ענבל,  , במסירה  זה  יש למסור את ההצעות למכרז 
ברחוב ערבה 3, קריית שדה התעופה, בימים א'-ה' )למעט ערבי חג וחג(, בין השעות 9:00-17:00. את ההצעות ניתן להגיש עד 

ה- 08 ביוני, 2020 בשעה 15:00 )להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"(. 
יודגש כי הצעות אשר לא תגענה לתיבת המכרזים עד למועד והשעה שנקבעו לעיל, לא תתקבלנה ולא תידונה בהתאם להוראות 

תקנת משנה 20)ב( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 )להלן: "התקנות"(.
ענבל,  באתר  תפורסם  אשר  בהודעה  לעיל,  המצוינים  המועדים  את  לשנות  ו/או  לדחות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  ענבל   •

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.  •

ענבל שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבחור ביותר ממציע אחד בהליך זה.   •
וועדת המכרזים של ענבל אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.  •

בכבוד רב,
ענבל חברה לביטוח בע"מ


