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 2020יולי  12

 מקצועית רשלנות בתחום אקטואריה שירותי למתןמכרז פומבי לקבלת הצעות  - 12/2020הליך מס' הנדון: 

 )להלן:"המכרז"( בע"מ לביטוח חברה ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן עבור ברפואה

 

"( מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ההבהרה אשר נשאלו במסגרת ענבלענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: " .1

 המכרז שבנדון.

 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל האמור להלן  .2

 אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים במסמך זה, תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז. אלא .3

יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ענבל  .4

 .כל ההבהרות הינן כמפורט במסמך זה בלבדו/או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתנו, בכל צורה שהיא. 

 -ר בו יגבר על סעיפי המקור ככל שיש במסמך זה בכדי להוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, כל האמו .5

 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו.

יודגש כי יש לצרף מסמך הבהרות זה כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה בעת הגשת ההצעה  .6

 .למסמכי המכרז 6.2.2.2כמפורט בסעיף 

יודגש כי יש לצרף . (www.inbal.co.il עודכנו בהתאם לאמור מטה ומופיעים באתר ענבל )מכרז מסמכי ה .7

את המסמכים העדכניים כשהם חתומים במקור בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה. יובהר כי ביתר 

 המסמכים המופיעים באתר ענבל לא נעשה כל שינוי.

עד , 22.07.2020-, הליום ד'ע נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות, מועד הגשת ההצעות נקב –שימו לב  .8

 .0041:השעה 

  :להלן התשובות של ענבל לשאלות שנשאלו על ידי המציעים .1

 
'מס עיףס  התקבל/נדח תשובה שאלה 

ה/אין 
שינוי/לא 

 רלוונטי
  4.3סעיף  1

להסכם 
וסעיף 

2.5.3 
למסמכי 

 המכרז

להסכם לגבי זמינות בין  4.3ביחס לסעיף 
, אבקש הבהרה 17:00 - 8:00השעות 

 מפורשת לגבי דרישת הזמינות לענבל. 

 

המדובר בדרישה לזמינות בשעות העבודה 
 המקובלות של ענבל.

אין המדובר בדרישה לזמינות רציפה מידי 
יום בשעות כאמור, אלא דרישה לפיה יינתן 

עבור כל פניה בשעות  בזמן סבירהמענה 
 אלה. 

 אין שינוי 

סעיף   2
15.4  

 להסכם

אינני מחזיק ביטוח  לגבי ביטוח 15.4בסעיף 
רשלנות אקטוארית. הוא אינו זמין בקלות 
בישראל. אפילו במקרה של רשלנות אין 

יגרם נזק ממשי. ובגלל שכ"כ סבירות 
ארד ש"ח ימיל 3-שהעתודה כ"כ גדולה כ

 כמעט כל ביטוח לא יהיה מספיק. 

 התקבל  להוריד אחריות מקצועית.  

 1.8סעיף  3
למסמכי 

 המכרז

 כתובת המייל כנראה מכילה טעות 
inbal.co.il@2020-12 

 אין שינוי כתובת המייל תקינה 

http://www.inbal.co.il/
http://www.inbal.co.il/
mailto:12-2020@inbal.co.il
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 2.3סעיף  4
למסמכי 

 המכרז 

מהם הסטנדרטים המקצועיים לפיהם 
, TAS-100אתם מצפים לפעול, לדוגמא 

TAS-200 ,APS-X2 

חישוב העתודות יעשה בהתאם לכללי 
החשבונאות המקובלים לחישוב עתודות 

 בדוחות כספיים של משרדי הממשלה.

 אין שינוי

 2.3סעיף  5
למסמכי 

 המכרז

האם יש דרישה לסקירה מקצועית של 
עמית מוסמך בעל ניסיון התוצרים על ידי 

בתחום על מנת להבטיח את איכות 
 העבודה?

תוצרי עבודת האקטואר משמשים לגיבוש 
הדוחות הכספיים של הקרן הפנימית 
והממשלה, ואלה מבוקרים ע"י אקטואר 
מטעם רו"ח חיצוני. אין דרישה ספציפית 

, על ידי אקטואר נוסף לסקירה מקצועית
ר כי על אולם ברו .מטעם המציע חיצוני,

התוצרים לעמוד בסטנדרטים מקצועיים 
 מקובלים. 

 אין שינוי

סעיף  6
3.2.1 

למסמכי 
 המכרז

האם ניתן להציע אקטואר שאינו תושב 
 מדינת ישראל?

. הזוכה בהליך נדרש להיות תושב ישראל
המציע נדרש לעמוד בכל תנאי יודגש כי 

הסף, המנהליים והמקצועיים, שהוגדרו 
 בהליך. 

 אין שינוי

סעיף   7
3.2.3  

האם מדובר על הניסיון של האקטואר 
 המוצע? 

 אין שינוי  כן. 

סעיף  8
3.2.3 

האם ניתן להוכיח ניסיון באמצעות 
 לקוחות מחוץ למדינת ישראל?

 אין שינוי .שרלוונטיהדבר אפשרי, ככל 

סעיף  9
3.2.3  

האם גובה העתודות המחושבות בהיקף של 
לקוח בשנה לכל ₪ מיליון  200לפחות 

צריכות לנבוע מענף הרשלנות המקצועית 
 ברפואה בלבד?

אנחנו מבינים שגודל העתודות של עבודה 
מהעבר מסמן מהותיות, וחלק חשוב 

סיון עשיר, איכותי ורלוונטי. אבל ימנ
למיטב ניסיוננו קיימים מבטחים מועטים 
מאוד בארץ להם קיימות עתודות בהיקף 

נים דכוים עכזה. אי לכך אנו מבקש
 ותוספות לתנאי הסף כלהלן:

לאפשר שרק לקוח אחד חייב עתודות  -
הגמיש את הצורך ל ₪ליון ימ 200של 

לבצע ארבעה עבודות, כאשר שתיים 
 מהן לאותו לקוח.

לאפשר הכללת עבודות בענף אחריות  -
מקצועית לטובת הוכחת ניסיון, היות 
שענף זה דומה במהותו ובטכניקות 

 –רפואית האקטואריות לענף רשלנות 
מאז שיש למציע את הידע של השינויים 

 בחקיקת הרשלנות הרפואית.
 

 2015-2019" בין השנים  במקום תנאי סף:
המציע ביצע חישוב עתודות ביטוח בענף 
רשלנות מקצועית ברפואה עבור שני לקוחות 
שונים לפחות, כאשר גובה העתודות 

לו ניתן השירות הינו  כל לקוחהמחושבות עבור 
בשנה והשירות ₪ מיליון  200בהיקף של לפחות 

שניתן לכל לקוח כאמור היה למשך שנתיים 
 לפחות. "

 2015-2019"בין השנים  יבוא תנאי הסף הבא:
המציע ביצע לפחות שתי עבודות של חישוב 
עתודות ביטוח בענף רשלנות מקצועית 

 בכלברפואה, כאשר גובה העתודות המחושבות 
 200הינו בהיקף של לפחות  אחת מהעבודות

 ₪."מיליון 

התקבל 
 חלקית 

 4.1סעיף  10
למסמכי 

 המכרז 

כדי לעזור לנו להעריך את היקף העבודה 
ולתמחר באופן מתאים לעבודה הנדרשת 
אנא פרטו עוד מידע ביחס לסכומי ביטוח 

 (:2019והחישוב העתודות הנוכחית )סוף 
רפואית מהו גובה הרזרבה של רשלנות  -

 בענבל?
 חלוקות הרזרבה מחושבת?-בכמה תתי -
מה הסדר גודל של כמות התביעות  -

שצפוי להיות בממוצע לכל שנת 
 חיתום?

העתודה ברשלנות  2019לסוף שנת 
מיליארד  4מקצועית  ברפואה מוערכות בכ 

₪ 
תביעות בענף  1,000בכל שנה מוגשות כ 

 רשלנות מקצועית ברפואה
 

תתי חולקות.  3סכום העתודה מחולק ל 
 יתלב מחולקהכולל העתודה סכום כמו כן 
 חולים.

 

 אין שינוי
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 4.1סעיף  11
למסמכי 

 המכרז

האם אחוז ההנחה מהמחיר המקסימלי 
 יכול להיות שלילי?

 

"אין רשום במפורש כי  6.1.1לא. ראה סעיף 
הדבר יביא  –לציין אחוז הנחה שלילי 

 לפסילת ההצעה"

שינויאין   

סעיף  12
4.12 

למסמכי 
 המכרז 

האם  –שעות עבודה לשירותים נוספים 
 המחיר לשעת עבודה של אקטואר, 
חל גם על עובדים אחרים בחברה של 
האקטואר המוצע )אקטוארים ועוזרי 

 אקטוארים אחרים( ?

למסמכי המכרז מדבר בעד  4.12סעיף 
 עצמו. 

 אין שינוי

 5.2סעיף  13
למסמכי 

 המכרז 

אנחנו מבינים שהניסיון של האקטואר 
המציע הוא הכי קריטי להצעה. אבל מסביב 
לעבודה יש כמה גורמים חשובים אחרים, 
כולל עוזרי אקטואר וסקירה מקצועית 

גנון כדי לתת ביטוי נפנימית. האם יש מ
ולהכיר בניסיון הרלוונטי של שאר צוות 

 העבודה?

הכוונה היא שהשירותים והאחריות 
הן על ידי האקטואר עצמו,  -הןהאישית ל

שהוא הגורם המקצועי והעיקרי במתן 
 השירות. 

 אין שינוי

 5.2סעיף  14
למסמכי 

 המכרז

בטבלה אמת מידה "ניסיון מקצועי של 
המציע" בוצע שינוי באמת מידה בעקבות 

למסמכי  3.2.3השינוי בתנאי הסף בסעיף 
 המכרז 

 של מקצועי "ניסיון המידה: אמת במקום

 המציע

 – לקוח כל עבור נקודות 8 של ניקוד יינתן

 200 מעל של בהיקף עבודה נעשתה לו

 הלקוחות 2-ל מעבר  בעתודות, ₪ מיליון

 המקסימלי הניקוד סה"כ הסף, בתנאי

 נקודות." 24 הינו נוספים לקוחות 3 עבור

 מקצועי "ניסיון הבאה: המידה אמת תבוא

 המציע של

 בודהע כל עבור נקודות 8 של ניקוד יינתן

  בעתודות, ₪ מיליון 200 מעל של בהיקף

 הסף, בתנאי כקבוע עבודות 2-ל מעבר

 עבודות 3 עבור המקסימלי הניקוד סה"כ

 נקודות." 24 הינו נוספות

 

 
 

 בברכה,                                                        
 

 לביטוח בע"מענבל חברה                                           


