יום חמישי  24יוני 2021
לכבוד:
המשתתפים במכרז פומבי לשירותי חקירות בתחום הביטוח עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ,בהנהלת
ענבל חברה לביטוח בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :מכתב הבהרות מספר 1
ענבל חברה לביטוח בע"מ ,כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה (להלן" :ענבל" ו/או "המזמינה")
מתכבדת לפרסם בזאת עדכונים והבהרות לתנאי ההליך שבנדון כדלקמן:
א.

מכתב הבהרות זה ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה .המציע נדרש לחתום על מכתב זה בראשי
תיבות ולצרפו כחלק מההצעה.

ב.

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי
ההזמנה.

ג.

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם וועדת
המכרזים או על ידי כל גורם אחר ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים מהאמור
במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט במכתב זה בלבד ,ובמכתבי הבהרות
נוספים שיצאו מטעם וועדת המכרזים ,ככל שיצאו.

ד.

אין בהודעה זו כדי לשנות מהוראות מסמכי ההזמנה ,אלא ככל ששינוי כזה נעשה במפורש.

ה.

להלן טבלה מרכזת של שאלות ההבהרה שהוגשו בנוגע להליך וכן התייחסותנו:

מס"ד

מענה מטעם
המזמינה

מס' סעיף

סוג המסמך

שאלת הבהרה

.1

אין

אין

מה היקף החקירות בשנים כ 700 -חקירות
 2019-2020בתחום חבויות בשנה.
גוף
ענבל
אין
מתחייבת להיקף
עבודה כלשהו.

.2

אין

אין

מה היקף החקירות בשנים אין לענבל מידע
 2019-2020בתחום חבויות ביחס לנתון זה.
גוף מעקבים

.3

5.2

מסמכי ההזמנה

התצהיר תצהיר לפי חוק
לשון
היכן
המבוקש? נא לצרף
עסקאות גופים
ציבוריים נמצא
בסעיף  11לנספח
התצהירים.
הכוונה בסעיף 5.2
למסמכי ההזמנה
חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
1

היא להגיש את
האישורים
הנדרשים לפי חוק
עסקאות גופים
ציבוריים :אישור
על ניהול ספרים
וניכוי מס.
סעיף

ראו
למסמך
ההשלמות
המצורף.
.4

5.5

פרק  5להזמנה –
שעל
המסמכים
המציע להגיש

.5

6.1

פרק  6להזמנה -
אמות מידה סעיף
3

.6

6.1

פרק  6להזמנה  -בנספח א' אין מקום לציין ראו
אמות מידה סעיף שמות ממליצים -נא עדכנו למסמך
הנספח
6
ההשלמות
המצורף.

.7

.8

המידע בדוחות החקירה
הוא סודי בדגש על שמות
הנחקרים /נעקבים – נא
אישור ענבל להשחיר פרטים
מזהים של הנחקר
המילה "למעלה מ" לא
ברורה .למציע יש 50%
חוקרים במעמד של שכירים
או שותפים במציע מתוך
כלל החוקרים שיוקצו
(שכירים
זה
למכרז
+פרילנסרים )  -האם יקבל
ניקוד של  5נקודות

בהחלט .באחריות
המציע להשחיר
כל פרט מזהה
ביחס לנחקרים.
"למעלה
הכוונה
ומעלה.

מ"
ל51%-

מציע אשר מעסיק
מספר שווה של
חוקרים במעמד
שכירים ובמעמד
של פרילנסרים –
לא יוקנה ניקוד
באמת מידה זו.
סעיף

נספח א' להזמנה לאחר שהורד המסמך
כקובץ וורד מאתר ענבל
מסמך תצהירים
התברר שאי אפשר להקליד
לתוך הטבלאות שייצרתם-
המציע בנה בעצמו טבלאות
זהות בדיוק והקליד לתוכם
הנתונים המבוקשים – נא
אשרו שאין מדובר בשינוי
על
המכרז
במסמכי
המשתמע
תעריף שכר טרחה -מדוע שעת פעילות במעקב/
פעילות תצפית עבור חוקר אחד היא
שעת
 140ועבור חוקר שני ?100
במעקב
מה ההבדל בין חוקר א
לחוקר ב'?

שם המציע_______________ :

2

נדרש למלא את
נספח התצהירים
שהועלה
כפי
לאתר ענבל .לא
ידוע לנו על בעיה
במילוי הנספח.

התמורה בעבור
שעת עבודה של
חוקרים
שני
מתבצעת באופן
מדורג כפי שנקבע
בנספח התמורה
וזאת בהתבסס על
ניסיון והערכות
היקפי העבודה על

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :
2

1

ידי ענבל.
.9

תעריף שכר טרחה-
נסיעה
שעת
למעקב/לתצפית
/לעדות

.10

תעריף שכר טרחה-
נסיעה
שעת
למעקב/תצפית
/עדות
תעריף שכר טרחה-
שעת נסיעה למעקב
/תצפית /עדות
תעריף שכר טרחה-
הוצאות נסיעה

.13

תעריף שכר טרחה -נרשם שתשלום על הוצאות הבקשה נדחית.
הוצאות נסיעה -נסיעה יחול רק במקרה של
המציע
מעקב/תצפית-
הערות
מבקש לתקן שיכלול גם
נסיעה לעדות – לא סביר
שענבל משלמת על שעת
נסיעה לעדות אך לא
הוצאות
את
משלמת
הנסיעה של החוקר לעדות
נספח א' להזמנה האם ניתן לצרף מכתבי ראו סעיף 2
המלצה של חברות ביטוח למסמך
מסמך תצהירים
להעביר
צריך
האם
?
אחרות
ההשלמות
שמות ממליצים מחברות המצורף.
ודרכי
אחרות
ביטוח
למלא
התקשרות איתם ? אם כן נדרש
בטופסי
היכן
ההצעה בטבלה זו שמות
מכניסים פרטים אלו ?
ממליצים ופרטי
התקשרות עמם.
אין לצרף מכתבי
המלצה.

.15

תעריף שכר טרחה -חיוב עבור ק"מ ( במעקבים כן  -התעריף נקבע
ונסיעות לעדות בבימ"ש )  ,בהתאם להודעת
הוצאות נסיעה
כמו
?
תעריף
איזה
פי
על
החשב הכללי
היום  ₪ 1.4לק"מ ?
נספח א' להזמנה אנו מעוניינים להגיש את במשפט הראשון
נספח
של
המסמכים הנ"ל.
מסמך תצהירים
יש
התצהירים
בחלק הראשון אני ממלא לציין את שם
את פרטי (בעל המשרד הבעלים/מורשה
נכון?)
החתימה במציע.

.11
.12

.14

.16

נסיעה הבקשה נדחית.
ששעת
מקובל
למעקב/תצפית הוא 50%
משעת מעקב אולם בתעריף
שכ"ט שפרסמתם הוא עומד
על  % 43בלבד .המציע
מבקש לתקן ל  50%כמקובל
לציין מקובל .ראו נספח
המציע מבקש
שהמרחקים יחושבו ממשרד תמורה מתוקן.
החקירות.
המציע מבקש לתקן ל:שעת מקובל .ראו נספח
נסיעה למעקב/תצפית/עדות תמורה מתוקן.
וחזרה מהם
על כמה עומד כיום תעריף  ₪ 1.4לק"מ +
של  1קמ נסיעה במכונית מע"מ
פרטית לפי חוזר חשכ"ל

בסעיף השני יש
בסעיף זה ,יש צורך לרשום לציין את שם
משהו ? אם אני הבעלים וגם המציע = שם
חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
3

זה שהוא "המציע"?

המשרד.

אני הוסמכתי כדין על ידי
____________________
(להלן" :המציע" – שם
האישיות המשפטית) לחתום
על תצהיר זה בתמיכה
להצעה להליך מס 17/2021
לקבלת הצעות לשירותי
חקירות בתחום הביטוח
הפנימית
הקרן
עבור
לביטוחי הממשלה ,בהנהלת
ענבל חברה לביטוח בע"מ
(להלן" :ההליך").
.17

5.5

.18

2.1

דרישה
פרק  5להזמנה – בתחום החבויות גוף מופיע אין
שעל שעלינו להגיש דו"ח רגיל להמצאת דוחות
המסמכים
בהכרח
חקירה
ודו"ח מעקב.
המציע להגיש
מחברות ביטוח.
אנחנו מבצעים מעקבים ,אך
טרם ביצענו מעקבים עבור
חברות ביטוח (רק לקוחות
פרטיים)
יש לנו דוחות רבים בתחום
החבויות גוף
אפשר להעביר שני דוחות
של חבויות גוף רגילים
במקום?
אציין כי במידה הצורך יש
לנו אפשרות לבצע מעקבים.
עבר
מבקשים
מרגע
ביטוחי
עליית כלי הרכב
על הכביש.

פרק  2להזמנה – אבקש לקבל יתר פירוט לגבי
התחום של העבר הביטוחי-
השירותים
במה מדובר ,עבר של מי/מה,
המבוקשים
לאיזו תקופה אחורה ,מה
מהות המידע המבוקש ,מה
יצורף
היקף הפעילות בתחום זה לחוקר
רישיון
לפי ניסיון שנות עבר בענבל צילום
והוא
הרכב
יתבקש לברר לגבי
הרכב שצילומו
צורף את כל פרטי
הביטוח אחורנית
תאונות.
כולל
ויש
במידה
תאונות – לצרף
הצורך
במידת
וככל שעולה בידיו
את דו"ח השמאי
כולל
הרלוונטי
חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
4

ירידת ערך הרכב
במידה ונקבעה
לתאונה.
לגבי היקף פעילות
–מדובר כ140 -
בשנה.
חקירות
ענבל
אין
מתחייבת להיקף
עבודה כלשהו.
.19

1.12.1.4
2.1
6.1
2

3.8

נספח התמורה

חקירות בטיחות -
חקירות במסגרתן
מתבקש החוקר
לבדוק ,בין היתר,
לעניין
טענות
עמידת היחידה
הנבדקת בתנאי
חוק/תקנים/
תקנות רלוונטיות
מבחינת בטיחות
המבנה /המתקן.

חקירות /חוות דעת בתחום
הזמנה
אי
קיימת
הבטיחות:
בהירות ביחס לסוג השירות
המבוקש כמו גם ביחס
הזמנה
להכשרתו ומקצועו של נותן
השירות בנושא זה .בס"ק
 2.1נאמר  " :חקירות
הזמנה
בטיחות לרבות מתן חוות
דעת בתחום ע"י מי שהוסמך
ע"פ דין לחוות דעתו ".
נספח תצהירים
המונח " חקירות בטיחות "
אינו מוכר ואינו מובן לנו.
לא ברור כיצד ניתן לכרוך חוות דעת בטיחות
בין " חקירות " ל"חוות דעת  -חוות דעת של
נספח תצהירים
מומחה בתחום
".
הבטיחות שניתן
להגישה
" דו"ח חקירה " איננו " יהיה
חוות דעת מומחה "  :לא לבית המשפט.
מבחינה מהותית ,לא צורנית
תעריף
היא
שכר ולא לגבי המוסמך לתיתן ( הדרישה
הטרחה
דו"ח חקירה – רק "חוקר למציע בעל יכולת
חקירות
פרטי" כהגדרתו בחוק לבצע
חוקרים פרטיים ושירותי בתחום הבטיחות
שמירה ,חוות דעת – רק כאמור לעיל וכן
כהגדרתו לספק חוות דעת
"מומחה"
בתקנות סד"א החדשות מומחה בטיחות,
וזאת
 2018סעיף  -1הגדרות ) .כאמור
לעמידה
כללי הדיון ,מועדי ההגשה בנוסף
והגילוי ,סדרי הדין וכללי בכלל תנאי הסף.
הראיות -שונים תכלית
השינוי בין " דו"ח חקירה "
לבין " חוות דעת מומחה " (
לדוגמא  :חוות דעת מומחה
יש להגיש ולגלות עם הגשת
כתבי הטענות ,והיא יכולה
לכלול עדויות סברה ושמועה
– הפוך מהנדרש מעדות
חוקר ).
בלבול המושגים שזור כחוט
השני לאורך מסמכי המכרז:
ס ( 2.עמ'  ) 23מתייחס ל "
חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
5

חקירות בטיחות " ,כך גם
ס"ק  ( 3.8.1עמ' ) 29
ולעומתן נרשם בס"ק ( 6.1
טבלה ,שורה  – 5עמ' ) 14
ש" בתחום הבטיחות על כל
דו"ח חקירה לכלול גם חוות
דעת בתחום " ( ?? ) .וכן-
בנספח התמורה (עמ' ) 40
נרשם סעיף " חוו"ד בטיחות
" ( ללא אזכור ל" חקירת
בטיחות " ).
יש להבהיר מה כוונת
מפרסם המכרז ולעשות סדר
בנושא.
.20

6.2

הזמנה

2

נספח תצהירים
נספח תצהירים

3.6.7

חקירות בתחום רכב ורכוש
 :קיימת אי בהירות ביחס
לתחום ההגדרה ותחולתה.
חקירות בתחום הרכב
נחלקות לשני תחומים
נפרדים ושונים:

לשאלה מס' - 1
חקירות בתחום
רכב ורכוש אינן
כוללות חקירות
בתחום הפלת"ד
(חובה) .

 )1רכב חובה -חקירת נזק
גוף בהתאם לחוק הפלת"ד

לשאלה מס' – 2
אין אנו מבקשים
חקירות לגבי צי
הרכב הממשלתי
אלא רק חקירות
כלפי צדדי ג'.

 )2חקירת תביעות רכוש של
הרכב -בעקבות תאונה או
גניבה ( .חקירות שממוקדות
בדיני הנזיקין הכלליים
בנוגע
ובדרישות הפוליסה כגון להערה
לחקירות רכוש-
תנאי מיגון ).
הכוונה לחקירות
הרכוש
בנוסף ,המונח " חקירות בתחום
רכוש " במובנן הרחב ( ,בתי עסק/דירות)
כוללות גם חקירות בגין של צדדי ג' פונים
חקירות
נזקי רכוש שלא בקשר או
לרכב ,כגון פריצות וגניבות למטרות שיבוב
מבתי עסק ומוסדות  ,נזקי כלפי צ"ג מזיק -
שריפה והצפה ועוד.
בתחום הרכוש.
בתחום
מבחינה מעשית -יש חוקרים חקירה
ומשרדי
חקירות נזקי גוף כתוצאה
ומתמקצעים
המתמקדים
מתאונת דרכים
באחד
מהתחומים תוזמן במסגרת
עוסקים
ואינם
המפורטים
חקירה
ביצוע
כלל בתחום השני .
בתחום חבויות
להבנתנו ,יש להגדיר תחילה גוף .ולא בתחום
את הכוונה ב" חקירות הרכב ורכוש.
רכוש " ( רכב /קסקו בלבד
או נזקי רכוש בכלל ),
ולהפריד תחום /תחומים
אלו מחקירת נזק גוף
חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
6

כתוצאה מתאונת דרכים (
חוק הפלת"ד ).
חקירה רפואית  :אזכור
לתחום חקירות זה  ,מופיע
בנספח התמורה בלבד ( עמ'
 40שורה שלישית ).

.21

נספח תמורה

תעריף שכר טרחה

.22

2.1

פרק  - 2הגדרת האם בתחום הרכב נדרשות ייתכן ויתבקשו
חקירות לעניין תוקף רישיון חקירות בנושאים
השירותים
הנהיגה ,כולל ברור ידיעה אלה.
המבוקשים
בפועל על פסילות (משרד
רישוי ,בתי משפט ,משטרה אין חובה להגיש
וכו') והאם ניתן להגיש הצעה לכל אחד
להצעות מארבעת
בנוסף
הצעה
בתחומים אחרים גם עבור התחומים
המצוינים בסעיף
תת תחום זה ?
למסמכי
2.1
ההזמנה .אך מציע
הצעתו
המגיש
מסוים
לתחום
נדרש לתת את
מלוא השירותים
המבוקשים באותו
התחום .לא ניתן

במסמכי ההזמנה  ,בנספחים
ובשאר מסמכי המכרז ,אין
כל התייחסות לתחום
חקירות זה .אין מיון או
סינון ספציפי של מציעים
לקטגוריה זו ולא ברור על פי
אלו אמות מידה יימסרו
תיקי חקירה אלו למי
מהזוכים במכרז.

חקירות רפואיות
תבוצענה במסגרת
חבויות
תחום
הגוף על פי דרישת
חקירות
ענבל.
אלה מהוות חלק
משני בשירותים
המבוקשים.
המציע
יכולת
חקירות
לבצע
רפואיות תיבחן
במסגרת הריאיון.
סעיף

ראו
מתיאור הפעילות בנספח למסמך
התמורה ,עולה כי הכוונה ההשלמות
לגביית גרסאות צוות רפואי המצורף.
בתיקי רשלנות רפואית.
מדובר בתחום ידע נפרד
ונרחב .

3

הכנסת סעיף זה לסל
התמורה מחייבת לפיכך
איתור של חוקרים בעלי
ספציפיים
כישורים
להתמחות זו.
מנוסח המכרז לא ניתן
להבין כיצד יוקצו תיקים
משרדים
לאילו
אלו,
ובהתאם לאיזה קריטריונים
וכישורים.

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
7

להגיש הצעה או
לתת שירות רק
לתת-תחום
כלשהו.
נספח ג' – הסכם האם חקירת חבויות
התקשרות
כוללת בתוכה חקירות

.23

5.1

.24

5.1

נספח ג' – הסכם האם במסגרת חקירות רכב לא.
הכוונה גם לחקירות של
התקשרות
נזקי גוף עקב תאונות ראו מענה לשאלה
20
דרכים?

.25

5.1

שימת
ראשית,
לבכם לתנאי הסף
שצריכים לחול
במציע ,בבעלים
במציע ובחוקרים
המוצעים -בתחום
אליו
הספציפי
המציע
מגיש
שנית,
הצעתו.
הקשור
בכל
לשיתופי פעולה
והפעלת גורמים
שאינם המציע ,יש
בהתאם
לפעול
להוראות סעיף 16
לעניין
להסכם
הסבת זכויות.

בגין נזקי גוף בתאונות
דרכים?

.26

נספח ג' – הסכם ממונה בטיחות ,האם ניתן
לבצע שיתוף פעולה שבו
התקשרות
יהיה משרד חקירות וממונה
בטיחות שהוא עצמאי
ושניהם יחד יגישו את
החקירה?

חקירות
כן.
בתחום כוללות
חקירות בגין נזקי
בתאונות
גוף
דרכים.

נספח ב' – התמורה מה הכוונה חקירה רפואית? חקירה במסגרתה
החוקר
נדרש
תעריף שכר טרחה האם ניתן לקבל דוגמא?
להיפגש עם אנשי
רפואי
צוות
בלשכת בריאות
ולקבל את גרסתם
לאירועים נשוא
התביעה.
ראו לעניין זה
מענה לשאלה 21

.27

5.1

נספח ג' – הסכם רכב ורכוש – האם ניתן
להגיש חקירה עבור רכב
התקשרות
בגין נזקי גוף ללא הרכוש,
והאם זה יגרע את הסיכויים
להתקבל?

שם המציע_______________ :

חקירות בתחום
רכב ורכוש אינן
כוללות חקירות
בתחום פלת"ד.
מציע
הצעתו

המגיש
לתחום

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :
8

יידרש
מסוים
לתת את מלוא
השירותים
המבוקשים באותו
התחום.
מסמכי ההזמנה

.28

מה ההיקף השנתי של כ –  700חקירות
בתחום
חקירות בכלל? כמה חבויות בשנה
חבויות גוף .וכ-
וכמה מתוכם רכב?
חקירות
130
בתחום
בשנה
הרכב והרכוש.
אין בנתון זה כדי
לחייב את ענבל
עבודה
להיקפי
שנתיים כלשהם.

.29

5.1

שאנו
נספח ג' – הסכם תחום עבר ביטוחי – ניתן המידע
התקשרות
אינו
כיום לקבל זאת באמצעות מבקשים
אינטרנט ,מדוע נדרשת מצוי באינטרנט.
חקירה בעניין? אנא מקדו
תשובתנו
מה החקירה הנדרשת אשר ראו
לא ניתן להוציא אותה לשאלה  18לעיל
באמצעות האתר?

.30

נספח ב' – התמורה האם נידרש לתמלולים ,אם כן .ראו נספח
תמורה מתוקן.
תעריף שכר טרחה כן מהי העלות?

.31

נספח ב' – התמורה סיור במקום או ביקור
תעריף שכר טרחה באתר – ייחשב כחקירה
רגילה ,האם יש תשלום גם
עבור הסיור או שהתשלום
הינו חלק מהחקירה?

סיור במקום ככל
בתחום
שנדרש
בלבד
הרכוש
מתומחר בנפרד
בנוסף
והינו
ל"חקירה רגילה".

.32

נספח ב' – התמורה מהו התשלום עבור איתור?
תעריף שכר טרחה

במקום
סיור
בשאר התחומים
חלק
הינו
מ"חקירה רגילה"
ולא ישולם בגינו
תשלום נוסף.
ראו נספח תמורה
מתוקן.

.33

6.1

מסמכי הזמנה

שם המציע_______________ :

מהווה
איתור
חלק מ"חקירה
רגילה" והתשלום
בגינו יינתן כחלק
מביצוע החקירה
כנדרש.

האם יש משמעות בניקוד יוקנה

יתרון

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :
9

האם למשרד יש מספר רב
חוקרים של פרילנסרים
ושכירים או מספר מועט
(אם משרד שבו יש 3
חוקרים או משרד שבו 20
חוקרים יש אותה משמעות
בניקוד)

אשר
למציע
מעסיק למעלה מ-
חוקרים
50%
במשרדו במעמד
של שכירים .ראה
אמת מידה 3
6.1
בסעיף
למסמכי ההזמנה.

.34

הגשת
בתחום
ורכוש

דוחות סעיף  5.5וכן סעיף לסעיפים אלה יתווסף המשפט:
למסמכי
הרכב 6.1.6
מציע המגיש הצעתו לתחום הרכב ורכוש נדרש
ההזמנה
להמציא דו"ח אחד בתחום הרכב ודו"ח שני
בתחום הרכוש.

.35

דחיית
הצעות

להגשת המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום
שני ה 05 -ביולי 2021 ,בשעה13:00 :

.36

הנחיות למציעים מציע אשר כבר הגיש הצעה טרם פרסום מכתב הבהרות רשאי להגיש
שהגישו הצעה אחת משתי החלופות הבאות:
פרסום
טרם
מכתב הבהרות הצעה חדשה -עדכנית .על גבי המעטפה עליו לציין" :הצעה עדכנית –
הליך חוקרים" .במקרה זה ההצעה שהוגשה כבר לתיבה – לא תיפתח.
זה

מועד

אחרון

או
להגיש את הנדרש במסמך ההשלמות שלהלן ואז יש לציין ע"ג המעטפה
"הצעה משלימה – הליך חוקרים" .במקרה זה ההצעה שהוגשה לתיבה
תיפתח ותיבדק יחד עם מסמך ההשלמות.
.37
.38

הנחיות למציעים מציע שטרם הגיש הצעה להליך מתבקש להגיש הצעה בהתאם למסמכי
שטרם
הגישו ההזמנה ובנוסף להשלים את הנדרש במסמך ההשלמות שלהלן.
הצעה להליך
צ'ק ליסט מסמך מסמך ההשלמות שלהלן כולל:
השלמות
 .1המצאת אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור – בחוצץ 2
 .2מילוי טבלת ממליצים בסעיף  2למסמך ההשלמות שלהלן.
 .3בדיקת יכולת לבצע חקירות רפואיות במסגרת ראיון שיתקיים
למציעים שיגישו הצעה לחקירות בתחום חבויות גוף.
 .4מציע המגיש הצעה לתחום הרכב ורכוש נדרש להמציא דוח חקירה
אחד בתחום הרכב ודוח חקירה שני בתחום הרכוש.
 .5הגשת נספח תמורה עדכני.
 .6חתימה על מכתב ההבהרות ומסמך ההשלמות – חוצץ .6

בכבוד רב,
ענבל חברה לביטוח בע"מ

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
10

מסמך השלמות במכרז פומבי לשירותי חקירות בתחום הביטוח עבור הקרן
הפנימית לביטוחי הממשלה ,בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ 17/2021-

.1

סעיף  5.2למסמכי ההזמנה המקוריים יוחלף ויהא מעתה כך:
חוצץ  – 2אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אישור פקיד מורשה כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (פקיד שומה ,רו"ח או יועץ מס) המעיד
שהמציע מנהל פנקסי חשבונות כדין או שהוא פטור מלנהלם ושהינו נוהג לדווח על הכנסותיו ושהינו מדווח
על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו .1975-על האישור להיות תקף ועדכני נכון
ליום הגשת ההצעה.

.2

לנספח התצהירים יתווסף סעיף  15כדלקמן:

 .15המלצות
אנא ציין בטבלה – בכתב יד קריא וברור  -שמות של לפחות שלושה ממליצים.
המזמינה תבדוק שתי המלצות לפחות מתוך הרשימה  ,אשר ייבחרו לפי שיקול דעתה הבלעדי.
על כל המלצה להיות ביחס לעבודת חקירה שבוצעה במסגרת המציע בלבד בחמש השנים האחרונות.
המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להעניק ניקוד במסגרת אמת מידה זו גם על בסיס מידת שביעות הרצון
של המזמינה מאופן ביצוע התקשרויות קודמות (יחשב כהמלצה אחת בין השתיים).

המלצה עבור
עו"ד

שם הממליץ
(פרטי ומשפחה)

שם הלקוח/חברה

שם המציע_______________ :

טלפון נייד של הממליץ

כתובת דוא"ל

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :
11

.3

לפרמטרים לריאיון על פיהם ייבחנו מציעים המגישים הצעתם לתחום החקירות בחבויות גוף יתווסף
פרמטר הבוחן את יכולת המציע לבצע חקירות רפואיות .לפיכך הטבלה בסעיף  6.2למסמכי ההזמנה בנוגע
לתחום חבויות גוף תוחלף בטבלה שלהלן:

ריאיון אישי בתחום חקירות גוף
למציע אפשרות לצבור עד  40נקודות בשלב הראיונות האישיים.
הניקוד יינתן על בסיס התרשמות אישית בראיון עם הבעלים במציע על פי הקריטריונים הבאים:

.4

אמת המידה

ניקוד מקסימאלי

הפגנת ידע בתחום ומקצועיות בתכני השירות
המבוקש ,לרבות בחינת מקוריות ויצירתיות וכן
ביצוע חקירות רפואיות

15

התמחות במתן השירותים במגזר הערבי ו/או
החרדי

5

יכולת לביצוע חקירות כלכליות

5

יכולת טכנולוגית

5

זמינות המציע – התרשמות מיכולת המציע
לבצע את השירותים הנדרשים בזמינות
הנדרשת

5

התרשמות כללית מהמציע לרבות עוצמה
אישית ,הבעה ורהיטות וכן מוטיבציה לתת את
השירותים המבוקשים

5

לסעיף  5.5וכן לסעיף  6.1.6למסמכי ההזמנה יתווסף המשפט הבא:
מציע המגיש הצעתו לתחום הרכב ורכוש נדרש להמציא דו"ח אחד בתחום הרכב ודו"ח שני בתחום
הרכוש.

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
12

נספח ב' להזמנה ולהסכם – נספח התמורה – עדכני

אני הח"מ ___________________________ח.פ .יודע כי בתמורה לביצוע כל ומלוא התחייבויותיי על פי הסכם זה על
נספחיו ,אהיה זכאי לקבל תמורה כדלקמן:

הבהרות לתעריף שכר הטרחה
חקירה המבוצעת בגבולות שטח מדינת ישראל .עבור ביצוע חקירת מספר אנשים באותו מען ובאותו מועד ישולם עבור
הנחקר הראשון תעריף חקירה "רגילה" ועבור כל נחקר נוסף ישולם תעריף חקירה "נוספת" .
במקרה ובמהלך החקירה הראשונית ,נדרשת הרחבת החקירה בכתובות הנמצאות ברדיוס של עד  1ק"מ מהכתובת בו
בוצעה החקיר ה "הרגילה" ,ישולם לחוקר תעריף חקירה "נוספת" עבור כל פעולה ,שבוצעה באותו מועד בו בוצעה החקירה
"הרגילה".
סיור באתר ייכלל במסגרת תעריף החקירה הרגילה בכל התחומים למעט בתיקי רכוש בהם ישולם תעריף כמפורט בטבלה
מטה.
לכל הסכומים המצוינים מטה יתווסף מע"מ.

תצפיות ומעקבים
לא תשולם תמורה עבור פעילות של יותר משני חוקרים בתצפית/מעקב.
יש לוודא כי התקבל אישור מראש להפעלת שני חוקרים במעקב כמו גם אישור מראש על ביצוע מעקב.
שעות הפעילות במעקב יחושבו מרגע ההיערכות באתר העיקוב/תצפית ועד למועד סיום המעקב/תצפית.

שעת הופעה בבימ"ש
תשלום עבור הופעת עד יחושב משעת התייצבות החוקר בבית משפט ועד לשעת סיום הופעתו.

שעת הכנה לעדות/חתימה על תצהיר במשרד עו"ד
תשלום עבור הכנה לעדות/חתימה על תצהיר במשרד עוה"ד ,יחושב משעת התייצבות החוקר במשרד עוה"ד ועד לסיום
ההכנה לעדות/חתימה על תצהיר.

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
13

תעריף שכר הטרחה
פעולות חקירה ומעקב
הערות

תיאור הפעילות

סכום בש"ח

פעולת חקירה רגילה

300.00

פעולת חקירה נוספת

160.00

חקירה רפואית

2600.00

חקירת עבר ביטוחי

170.00

חוו"ד בטיחות

4,500

ביצוע סיור בשטח בתיקי רכוש
בלבד

160.00

פעולת חקירת תיק באינטרנט

160.00

חקירות בישובים בתחום יהודה
ושומרון .שכר הטרחה כולל את
העלויות הכרוכות באבטחה
וליווי

450.00

שעת פעילות במעקב/תצפית –
עבור חוקר אחד

140.00

שעת פעילות במעקב/תצפית עבור
חוקר נוסף

100.00

שעת נסיעה
למעקב/לתצפית/לעדות וחזרה
מהם

60.00

המרחקים יחושבו ממשרד החקירות

תמלול קלטת בעברית

 28( 17שורות)

כפוף לאישור מראש של ענבל

תמלול קלטת בערבית

 28( 40שורות)

כפוף לאישור מראש של ענבל

גביית גרסאות צוות רפואי בתיקי רשלנות
רפואית

במקרים בהם הדבר נדרש

עפ"י החלטת "ענבל" ובהתאם לנסיבותיה של
כל חקירה

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :

שם המציע_______________ :
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הכנה להופעה והופעה בבתי משפט
סכום בש"ח

תיאור הפעילות
שעת הופעה בבימ"ש לרבות
הבאת ציוד נדרש
שעת הכנה לעדות/חתימה על
תצהיר במשרד עו"ד

הערות

180.00
100.00

הוצאות נסיעה
תיאור הפעילות
ק"מ נסיעה במכונית פרטית /
מסחרית
החזר הוצאות נסיעה – באופנוע
 /קטנוע

הערות

סכום בש"ח
על פי חוזר חשכ"ל *

רק במקרים של מעקב/תצפית

על פי חוזר חשכ"ל *

רק במקרים של מעקב/תצפית

* בהתאם לתעריף המצוין בחוזר חשכ"ל התקף נכון למועד התשלום


התמורה תשולם למציע בתנאים של שוטף  ,30 +וכנגד חשבון מפורט שיאושר ע"י נציג ענבל ,וזאת אחרי שהמציע
יגיש לענבל חשבוניות מס כדין .



מוסכם בזאת במפורש ובמודגש כי התמורה כאמור תהווה את מלוא התמורה המגיעה ו/או שתגיע למציע בגין
מתן השירותים לפי הסכם ההתקשרות ,וכי לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או החזר נוסף או אחר.

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________

______________
חתימת המצהיר

תאריך
אישור עו"ד

אני הח"מ _____________ עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי בתאריך _____________ הופיע בפניי ___________ המוכר לי
אישית ואשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז ____________ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי באם לא
יעשה כן ,יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,הצהיר הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.
________ ____________________
תאריך

שם עורך הדין

_________

_______________________

מספר רישיון

שם המציע_______________ :

חתימה וחותמת של עורך הדין

חתימת המציע בראשי תיבות__________ :
15

