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למדינה בתחום  משפטיים שירותים למתן 14/2017 מס' הליך משלים -תשובות לשאלות הבהרה : הנדון
 הקרן הפנימית בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ הרשלנות הרפואית עבור

להציע הצעות המזמינה מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ההבהרה אשר נשאלו במסגרת ההזמנה  .1

למתן שירותים משפטיים למדינה בתחום הרשלנות הרפואית עבור הקרן הפנימית  14/2017במכרז 

 "(.המכרז)להלן: " ענבל חברה לביטוח בע"מבהנהלת 

 מכתב הבהרות זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה. .2

ה להם במסמכי תהיה המשמעות שנקבעבמכתב זה אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים  .3

 ההזמנה.

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם  .4

או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור  ענבל

לבד, ובמכתבי במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה ב

 , ככל שיצאו. ענבלהבהרות נוספים שיצאו מטעם 

במכתב  כדי לשנות מהוראות מסמכי ההזמנה, אלא ככל ששינוי כזה נעשה במפורש במכתב זהאין  .5

 .זה

 

 :שאלה .6

ברצוננו לדעת האם מדובר בשירותים משפטיים הנוגעים לתחום הרשלנות הרפואית בלבד, או שיש 

 ת הנוגעות למתן שירותים בתחום דיני העבודה.לקרן גם עניין בהגשת הצעו

 

 :תשובה

 עוסק בשירותים משפטיים בתחום הרשלנות הרפואית בלבד. 14/2017מכרז מס' 

 

  :שאלה .7

 ה' להסכם.-בקריאה של מסמכי המכרז נראה כי לא הוספו נספחי ד' ו

 

 :תשובה

 :47בעמוד מס'  3.5 - 3.4את התייחסותנו למסמכי ההסכם, סעיפים  ואנא רא

 לענבל כי יובהר - ה ויצורף ע"י ענבללמציע הזוכ יוצג) הדין ךלעור עבודהההנחיות  -  ' להסכםד פחנס
 (.לעת מעת ן ההנחיותלעדכ הזכות שמורה

 הזכות שמורה לענבל כי יובהר - ה ויצורף ע"י ענבללמציע הזוכ יוצגתעריף שכ"ט ) - ' להסכםה נספח
 (.לעת מעת לעדכנו
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  :ותשאל .8

השנים האחרונות בטבלה שבנספח ב' נא  3לדרישה לפירוט התיקים שנוהלו במהלך  בהתייחס 8.1

 :הבהרתכם

השנים האחרונות, האם ניתן  3תיקים ב 30-במקרה שבו עורך הדין טיפל ביותר מ     8.1.1

 י?מילא בנק' מקסימאלתיקים בטבלה, המזכים מ 30להסתפק בפירוט 

 

ים תיקים בשלוש השנים במקרה שבו עורך הדין טיפל ביותר משלוש: תשובה

 תיקים בלבד. 30האחרונות ניתן להסתפק בפירוט של 

 

כיצד יש לפרט תיקים חסויים )לדוגמא כאשר עסקינן בקטינים / חסויים ו/או     8.1.2

בתיקים בהם מופיעה תניית הימנעות מפרסום במסגרת הסכמי פשרה(? האם 

 ספח א' להזמנה?לנ 9מציינים זאת במסגרת סעיף החיסיון מובטח כאשר 

 

: שמות בעלי דין ופרטים חסויים ניתן להגיש כשהם מחוקים. באופן כללי, תשובה

 ידי ועדת מכרזים.-ייקבע באופן סופי על 9החיסיון המצוין בסעיף 

 בהתייחס לבקשה לצירוף דוגמאות כתבי הטענות: 8.2

      לצרף  ניתןהאם במקרה שבו אין תיק אחד הכולל את כל כתבי הטענות המבוקשים     8.2.1

 , וכיוב'(?Y, תחשיב מתיק Xכתב הגנה מתיק  -דוגמאות מתיקים שונים )לדוגמא

 

ככל שאין תיק אחד הכולל את כל כתבי הטענות המבוקשים, ניתן לצרף  :תשובה

 .תיקים שונים בלבד שלושהלכל היותר מדוגמאות 

 

וב'( או לחילופין האם ניתן למחוק מכתבי הטענות פרטים חסויים )שמות בעלי דין וכי    8.2.2

 לנספח א' להזמנה?  9שהחיסיון מובטח כאשר מציינים זאת במסגרת סעיף 

 

 ניתן למחוק מכתבי הטענות שמות בעלי דין ופרטים חסויים. :תשובה

האם ניתן  –בהתייחס לנספח ג' להזמנה )אישור רו"ח לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים(  8.3

 ווקא מסמך מקורי?עותק חתום של המסמך או שנדרש ד  לצרף 

 ניתן לצרף עותק חתום עם אישור "נאמן למקור". :תשובה
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נבקש לתאם מועד להגעתנו למשרדי "ענבל" לצורך עיון בתעריפי שכר הטרחה ובהנחיות  8.4

 העבודה. נא הודעתכם באשר למועדים אופציונאליים

עם מועדים לתיאום מועד לעיון בתעריף שכה"ט ובהנחיות העבודה יש לשלוח הודעה  :תשובה

 .M1417@inbal.co.ilמועדפים לכתובת הדוא"ל: 

 
 

 

 ,בכבוד  רב

 ענבל חברה לביטוח בע"מ

mailto:M1417@inbal.co.il

