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  רופא מומחה -בנושא שירותי ייעוץ בתחום הסיעוד והגריאטריה הזמנה להציע הצעות  1/2018מכרז פומבי 

 שירותי ייעוץ בתחוםו מגופים אשר יספק הצעות( מעוניין לקבל המזמיןשוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן:  רשות

 .הסיעוד והגריאטריה

 יכללו בין היתר:שירותי הייעוץ  .א

לעשות שימוש בעת ביצוע  הממונהבהן תוכל שמתן המלצות קונקרטיות הנוגעות לביטוח סיעודי  .1

 .רגולציה בענף

 דעת חוות ומתן הביטוח חברות הסתמכו עליהן הרפואיות הדעת חוות ובחינת רפואיים תיקים בחינת .2

 .התביעות בתיקי הקיים הרפואי החומר פי על, המבוטחים של הקוגניטיבי או התפקודי מצבם אודות

 

 על התנאים הבאים: , בין היתר,עונהרשאי להשתתף במכרז מציע ה .ב

 המציע הוא בעל רישיון לעסוק ברפואה בישראל, ובעל תעודת מומחה בגריאטריה.  .1

 שנים לפחות כמומחה בתחום הרפואה הגריאטרית. 10הוא בעל ניסיון מקצועי של המציע  .2

 

להיקף התקשרות של שנה עם אופציה חד צדדית למזמין להאריך את  שני סלי שירותים ללוכהמכרז  .ג

 : מספר תקופות שלא תעלנה בסך הכל על ארבע שניםההתקשרות ב

פיקוח על לחוק ה 97הגוף המפוקח מכוח סעיף שירותים לצורך ביצוע ביקורות שיוטלו על  -סל א' .1

 .כולל מע"מ לשנה₪  300,000הביטוח בהיקף של 

ישולמו על ידי  אשר ,כולל מע"מ לשנה₪  50,000שירותים לצורך טיפול בפניות ציבור בהיקף של  -סל ב' .2

 המזמין.

 

 הצעות המחיר .ד

הנחה שיעור המציעים נדרשים להציע  לא כולל מע"מ., ₪ 1,167 הינו התעריף המקסימאלי לשעת ייעוץ

 מתעריף זה.

 

 :המזמין והודעות הבהרה שאלות .ה

דואר באמצעות לרו"ח בנג'י רוזמן למכרז בקשר הבהרה שאלות  כל מציע יהיה רשאי להפנות בכתב

 .14:00 שעהב, 2018 בפברואר 5 עד ליום shmichrazim@mof.gov.ilאלקטרוני 

 הגשת הצעות .ו

עד ליום  ,4עם ועולמו ' רחבירושלים,  ההון, ביטוח וחיסכון רשותהמכרזים של  תיבתאת ההצעות יש להגיש ב

http://www.mof.gov.il/hon
mailto:shmichrazim@mof.gov.il


2 

  02-5695342פקס':  02-5317248טל':  9546304ירושלים  4רח' עם ועולמו 

 www.mof.gov.il/hon 

  .12:00בשעה  2018 במרץ 5 -' הד

הצעות למכרז תוגשנה במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע. על המעטפות יירשם מספר 

 .בלבד המכרז

 

עורך המכרז אינו מתחייב לבחור כל הצעה שהיא והוא יהיה רשאי לבטל את המכרז כולו או חלקו, או לדחותו 

 מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

 בכתובת: וחיסכון ביטוח, ההון שוק רשות של האינטרנט באתר מתפרסם המכרז של ומחייב מלא נוסח
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