
 

תשובות לשאלות הבהרה          2017/27מכרז   

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778793, טל. 70100נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

 לכבוד,

2017/27שמספרו  ל המציעים במכרזהק  

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה- מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי אקטואריה בתחום תביעות נזיקין 

עבור אגף תביעות גוף בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ, מכרז מס'  

27/2017 

 להלן מספר הבהרות:
 
 האמור בטבלה זה יבוא בנוסף לאמור בהזמנה על נספחיה. .1

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

 כלל תשובות ההבהרה, השינויים והתוספות במסגרת כתב תשובה זה, יחולו על כלל המציעים בהליך זה.  .3

למען הסר כל ספק, על המציעים חלה החובה להתעדכן באתר המזמינה בדבר שינויים והבהרות נוספות, ככל  .4
 , באתר המזמינה. ושיהי

 שבנדון וכן התייחסותנו: הליךלהלן טבלה המרכזת שאלות הבהרה שהוגשו בנוגע ל .5
 

מס
 "ד

 תשובת ועדת המכרזים שאלה הסעיף 

 
1 2.1.1 

להזמנה 
+ הצעת 

 מחיר

אציין כי לא נראה לי סביר לקבוע מחיר אחיד עבור כל השירותים 
 שנכללו בסעיף זה. להלן הסבר מפורט:

לגבי "גמלאות המדינה", יש להפריד בין "חישוב גובה הגמלה" 
והיוונה". אנו מסכימים שהמחיר האחיד שנציע לבין "שערוכה 

יכלול גם "שערוך והיוון גמלאות מדינה בהתאם לפירוט הגמלאות 
שיימסר לנו", אך המחיר נמוך מידי, במקרים מסוימים, כגון, 
באותם מקרים בהם עלינו לחשב את גובה הגמלה באופן עצמאי על 

ון : במקרה ידינו, מאחר שלפעמים מדובר בחישוב מורכב למדי. כג
 הפסד פנסיה בהשוואה ליציאה לפנסיה מוקדמת.

אין שינוי במסמכי  -נדחה
 הזמנהה

בהקשר  מובהר כי
לגמלאות המדינה, נתוני 

דועים יגובה הגמלה יהיו 
 וימסרו לאקטואר. 

לגבי "תחשיב הפסדי השתכרות", אם לדוגמא נידרש לערוך חוות   2
הפרשות המעסיק לזכויות דעת בעניין הפסדי השכר, לרבות הפסד 

סוציאליות ו/או הפסד הפנסיה, שנגרמו לנפגע עקב פגיעה, לפי 
הכנסותיו בפועל עובר לפגיעה ו/או בהתחשב בפוטנציאל השתכרות 
בעתיד, שכר הטרחה עבור חוות דעת כזו תלוי במורכבות המקרה, 

מרכיבי השכר הספציפיים שעלינו לצוד מכל תלוש שכר,  –למשל 
יות הסוציאליות ובמספרן, בשינויים השונים החלים בסוגי הזכו

 בכל מרכיב ומרכיב במשכורת ועוד.
 

לכן, לעניות דעתי, הגיוני יותר יהיה להגביל סוג זה של חוות דעת 
חישוב לפי   הכנסה/פנסיה.₪  1 -כך שהחישוב יהיה ל

הכנסה/פנסיה בפועל יתומחר בהתאם למקרה הספציפי שיעמוד 
 בפנינו.

"הכל לפי חלופות", חשוב לציין שכל חלופה תוצג  לגבי המשפט .א
 בחוות דעת נפרדת וייגבה עבורה שכר טרחה נוסף.

בהתאם למפורט לעיל, האם ניתן להחליף את הנוסח של סעיף 
 בנוסח הבא: 2.1.1

"מתן חוות דעת אקטואריות בתחומים הבאים: שערוך והיוון כל 
הגמלה נמסר  סוגי גמלאות המל"ל וגמלאות המדינה )כאשר גובה
הכנסה, ₪  1 -לאקטואר ע"י המבקש(, תחשיב הפסדי השתכרות ל

אם בתיק מסוים נדרשות מספר ₪.  1 -תחשיב הפסדי פנסיה ל

 אין שינוי ההזמנה -נדחה

הצעת המחיר  מובהר כי
תתייחס לכל סוגי 

לקחת  המקרים ועל מציע
 זאת בחשבון בהצעתו. 

עבור כל גמלה  יודגש כי
תנתן חוו"ד בנפרד וישולם 

 שכ"ט בנפרד.
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חלופות, כל חלופה תחושב בחוות דעת נפרדת תמורת תשלום נוסף 
 עבורה..

3 2.1.2 

במסמכי 

 ההזמנה

במכרז, אבקשן להבהיר שאם בתיק מסוים נדרש  2.1.2לגבי סעיף 
וגם חישוב עד תוחלת חיים  חישוב לפי לוחות מל"ל

מלאה/מקוצרת, החישוב הנוסף יהיה בחוות דעת נפרדת תמורת 
 .  תשלום נוסף עבורה

 

אין שינוי במסמכי  -נדחה
  ההזמנה.

במקרה כזה  מובהר כי
נרצה התייחסות הן לעניין 
לוחות המלל והן לעניין 

לת החיים בחוו"ד וחת
 אחת.

ב'  2.1.3 4

במסמכי 

 ההזמנה

אציין כי התייחסות לחוות דעת נגדיות בנושאים שציינתי בנוסח 
לעיל, מהווה חוו"ד/עבודה חדשה, במיוחד  1המוצע בסעיף 

כשמדובר במועד היוון שונה, הנחות שונות וכו' שבחוות דעתו של 
 המומחה הנגדי.

 1אם מדובר בחוות דעת נגדיות שלא צוינו בנוסח המוצע בסעיף 
ה יקבע על ידינו בהתאם למקרה. אין לעיל, אבקש ששכר הטרח

באפשרותנו לקבוע מראש את גובה שכר הטרחה שיידרש מאחר 
שבמקרים רבים מדובר בחוות דעת נגדיות ארוכות ומורכבות מאוד 

מנסיוננו הרב עם חברות ביטוח בנושא   בעניין הפסדי הכנסה וכו'.
 מש' + מע" 4,500מע"מ, לבין ₪ +  2,000זה שכר הטרחה נע בין 

אין שנוי במסמכי  -נדחה
 ההזמנה.

חוו"ד נגדית  מובהר כי
 הינה חוו"ד נפרדת. 

התמורה בגין  מובהר כי
חוו"ד הנגדית תהיה זהה 
לתמורה אותה הציע 

 המציע בהצעתו.

ג'  2.1.3 5

במסמכי 

 ההזמנה

אציין כי התעריף עבור העדות שצוין בסעיף ב' בהצעת המחיר נמוך 
מוסכמים על כל חברות הביטוח שעובדות מאוד. להלן התעריפים 

 כל חברות הביטוח במשק( בגין עדויות: –עמנו )למעשה 
 מע"מ.₪ +  1,600 –עבור עדות בגוש דן 

 מע"מ.₪ +  2,400 –עבור עדות מחוץ לגוש דן 
מע"מ, בתוספת החזר עלות כרטיס ₪ +  2,400 –עבור עדות באילת 

 אילת.-טיסה דו כיווני גוש דן

שינוי במסמכי  נדחה, אין 
 ההזמנה

מובהר כי מבלי להתחייב, 
הופעות בבתי משפט הינן 

 נדירות מאוד.

6 2.1.4 

למסמכי 

 ההזמנה

האם ניתן לפרט יותר מה הכוונה ב"כל שרות אחר הרלוונטי 
 לשירותים הנזכרים לעיל"?. 

 

שירות רלוונטי  מובהר כי
אחר מתייחס לכל שירות 
הקשור באותה חוות 

מענה על כגון הדעת )
 שאלות וכו'(.  

סעיף א'  7

 בנספח ב',
האם ניתן להוסיף את המשפט "שהמחיר הינו בהתאם למפורט 

 במכרז"? 2.1בסעיף 

 

אין שינוי במסמכי  -נדחה
 ההזמנה

המחיר הינו  מובהר כי
בהתאם לאמור בהצעת 

 המחיר של המציע. 
 

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

המזמינה לפסול  ו/או התוספות שציין וזאת מבלי לגרוע בזכות הצעתו, מוותר בזאת המציע על כלל הסתייגויותיו
 הצעתו. 

 
 בברכה,                                                                                            

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                                                                                  

 


