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 )M(מנהלה .0
 )I (כללי .0.1

שרותי  מבקש לקבל בזאת הצעות לאספקת, ")דהמוס: "להלן(המוסד לביטוח לאומי  .0.1.1
 "). השירותים: "להלן (שירותים רפואייםחשבונות בגין בקרה על 

לצורך   .יםרפואיואביזרים  יםים מדי שנה לקבלת שירותתובע  אלף15 -המוסד מפנה כ
ם של ספקים רפואיים רבים הבשירותיהמוסד  משתמש  הנדרששירותהקבלת 
 ם רפואיים פרטייםוספקימוסדות שיקום , קופות החולים, ליםלרבות בתי חו, ומגוונים

י " ע המוסדיתובע לןהניתהרפואי  שירותה"). ים/ים רפואי/ספק: "להלן(ל "בארץ ובחו
על הסכמים בין   הקטןבחלקםהספקים הרפואיים והחיוב הכספי הנגזר מהם מתבססים 

 יםספקבהתאם לשתנים הסכמים אלו הינם מגוונים ומ. המוסד לבין הספקים הרפואיים
 הנרכש והן מבחינת המחירון המוסכם  הרפואי הן מבחינת סוג השירותהרפואיים

 במקרים  . הרפואייםמתן השירותיםללמוסד בתמורה הרפואי לתשלום בין הספק 
שבהם אין הסכמים בין המוסד לספקים הרפואיים מתבסס התשלום על מחירון משרד 

 .הבריאות
הפקת  בין היתר,  המוסד לרכוש חבילת שירותים הכוללתבאמצעות מכרז זה מתעתד

שירותי איסוף של כל החשבוניות הרפואיות ,  לקבלת שירותים רפואייםהתחייבויות
ביצוע בדיקה כספית של החשבוניות , מהספקים הרפואיים העובדים עם המוסד

 ובחינת י המוסדתובעביצוע תיעוד רפואי של השירותים הרפואיים הניתנים ל, הרפואיות
י "שיתקבלו ע, החשבוניות והתיעוד הרפואי. הממצאים הרפואיים אל מול החשבוניות

 .יועברו למחשבי המוסד באופן דיגיטאלי וממוחשב, )"הזוכה: "להלן(הזוכה במכרז 
 

המוצרים והשירותים המוצעים יענו על דרישות תקניות כלליות המקובלות בענף  .0.1.2
 . כל הדרישות המפורטות במפרט זהאבטחת מחשבים בארץ ובעולם וכן על 

 
 הארכות של  לושעם אפשרות לש,  שניםארבעההסכם עם הזוכה ייחתם לתקופה של  .0.1.3

 .לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד,  כל אחתהשנ
 

לפי שיקול דעתו , המוסד  יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת .0.1.4
  .ראש יום מ60י מתן הודעה בכתב לזוכה  "ע,  הבלעדי

המוסד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות ללא צורך בהודעה , למרות האמור לעיל
 : בהתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים, מוקדמת

 
  .שימונה לו מפרק סופי או זמניכ -כשהזוכה הינו תאגיד  .0.1.4.1

שיוכרז כפושט רגל או יהפוך לבלתי כשיר כ -כשהזוכה הינו אדם פרטי  .0.1.4.2
 .משפטית

 . ים בעבירה שיש עימה קלוןהזוכה הורשע בפליל .0.1.4.3
 

, מחירון לכל המוצרים, בהצעתו למכרז זה) 5פרק (על המציע לפרט בפרק העלויות  .0.1.5
 מחירון זה יחייב את המציע לאורך כל תקופת . נשוא מכרז זההשירותיםו, הפריטים

 . ההתקשרות ותקופות הארכה במידה ותהיינה
 

יובן שהשירות ,  ת או פריט מסויםבמקרה והמציע בחר לא לנקוב במחיר למוצר או שרו .0.1.6
 .י המציע ללא תשלום"יינתן ע

 
 

על פי , השירותים  המפורטים במכרז זה והפריטים, המוסד ישלם לזוכה עבור המוצרים .0.1.7
רותים  שיוזמנו יבהתאם לרשימת המוצרים הפריטים והש, המחירון שבהצעת הזוכה

 .5והכל כמפורט בפרק , ממנו
 

לעומת מהות ,  שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה,המוסד לא יתחשב בכל הצעה .0.1.8
, M(ההצעה ותנאיה או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף 

L (שלדעת המוסד מונע , או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז
 .או החלטה כדבעי/הערכה ו
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 שהיא מן הזוכה והדבר נתון המוסד אינו מתחייב להזמין שירותים כל שהם ובכמות כל .0.1.9
 .לשיקול דעתו הבלעדי

 
ים /תאור מפורט של כל השירותים הנדרשים ותנאים נוספים הנדרשים מהמציע .0.1.10

) 0.7.3נספח    6בפרק   (הסכםבסעיפי ה, 4-1יזכו במכרז מפורטים בפרקים /שיזכה
ואת כל יתר המסמכים המופיעים ההסכם וא בעיון רב את יש לקר. וביתר נספחי המכרז

 .במכרז
 

העומדים ,  אשר אינם ספקים רפואיים של המוסד,רשאים להגיש הצעות מציעים .0.1.11
 .בתנאי הסף
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 )I (הגדרות .0.2

 . המוסד לביטוח לאומי– "המוסד" .0.2.1
 . בקשה זו להצעות וכל נספחיה- "מפרט" / "מכרז" / "בקשה להצעת מחיר" .0.2.2
 .ה המציע למכרז זה על כל נספחי הצעת- "הצעה" .0.2.3
 . שרכש את מסמכי המכרז והגישה הצעה בכתב למכרז זהגורם – "המציע" .0.2.4
 והמוסד חתם עימו על הסכם לאספקת  מציע שהצעתו תזכה במכרז- "הזוכה" .0.2.5

 .הפריטים והשירותים הנדרשים במכרז זה, המוצרים

 .ז זהי האמור במכר"למוסד עפ הזוכה ההסכם שייחתם בין -"  ההסכם" .0.2.6

 .השירותים הנדרשים במכרז זההפריטים ו, המוצרים מחיר כל - "מחירון" .0.2.7

הגיש בקשה לקביעת אדם ששהגיש תביעה למוסד לקבלת גמלה או אדם  -" תובע" .0.2.8
 .אחוזי נכות רפואית

את השירות הרפואי לבחור ולאשר הגורם מטעם המוסד המוסמך  -" רופא מוסד" .0.2.9
 .תובעבהתאם למצב הרפואי של הוזאת הנדרש 

 המוסמך לאשר ולטפל בתביעה שהגיש הגורם מטעם המוסד -" פקיד התביעות" .0.2.10
 .תובע 

ספק הרפואי לאשר ולטפל בתשלום ל  המוסמךהגורם מטעם המוסד -" פקיד כספים" .0.2.11
 . לתובעפקיס שירות רפואי שגיןב

בדיקות : לדוגמא(י המוסד "  שירות רפואי הניתן לתובע וממומן ע-" שירות רפואי" .0.2.12
 ).אביזר רפואי,אשפוז, טיפול פסיכולוגי, הדמיה

 . רפואיים שירותים מעניק למוסד ההעוסק בתחום הרפואה וספק  -" ספק רפואי" .0.2.13

 שבאמצעותה יספק למוסד את , המערכת הממוחשבת של המציע– "מערכת הבקרה" .0.2.14
 . הנדרשים במכרז זההמוצרים והפריטים, השירותיםמלוא 

ה הלוקח חלק במתן השירותים למוסד לפי מכרז  הגורם האנושי מטעם הזוכ–" מבקר" .0.2.15
נכללים כל " מבקר"מובהר כי במונח ה. זוכהזה ומתפעל את מערכת הבקרה של ה

   ).ב"קלדן וכיו, לרבות אח ( הנדרשים במכרז זהבעלי התפקידים

מערכת ממוחשבת של המוסד לניהול ואחזור מידע  -" מסמכים רפואייםמערכת " .0.2.16
 . התובערפואי של 

פקיד  שבאמצעותה ינפיק,  ממוחשבת של המוסד מערכת -" הזמנת השירותת מערכ" .0.2.17
 .קבל מידע אודותיהי ו עבור שירות רפואי  בקשה להתחייבויותהתביעות

 שבהן ,הגדרה כוללת למערכות הגמלה הממוחשבות במוסד -"  הגמלהכתמער" .0.2.18
 .'איבה וכו' מע, נכות' מער: כגון, מנוהלת התביעה לקבלת זכאות לגמלה

המנהלת רישום  , של המוסדמערכת תשלומים ממוחשבת -" תשלומי מינהל רכתמע" .0.2.19
ספקים הרפואיים  ומבצעת את התשלום ל,המוסד נשוא מכרז זה התחייבויות של כל 

 . השירותים הרפואייםגיןב
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  מנהלה .0.3

 )I ( הקשראיש .0.3.1

 :היא")  הקשראיש: "להלן( הקשר מטעם המוסד לכל עניין הקשור למכרז זה איש
 לאה דביר' גב :שם

 מנהלת אגף יישומי גמלאות וכספית :תפקיד

 050-6284116 , 02-6589951 :טלפון

 02-6589592 :פקס

 91909ירושלים , 13ויצמן ' שד :כתובת

 lead@nioi.gov.il :ל"דוא

 

 )I (שאלות ובירורים .0.3.2

צעות באמ, ל" הקשר הנאישיש להפנות בכתב ל, שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז
הפניה ). שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו(פקס ובמקביל בדואר אלקטרוני 

  .פרטי השואל וכתובת דואר אלקטרוני, תכלול את פרוט השאלה
לא יתקבלו . 15:00בשעה  2.12.2007: יש להעביר את שאלות ההבהרה עד לתאריך

ירוכזו באתר ההבהרה התשובות לשאלות שאלות ההבהרה וכל .  שאלות לאחר מועד זה
 .12.12.07 החל מיום il.gov.btl.www:  של המוסד בכתובתהאינטרנט

 
 .לא יתקיים כנס מציעים .0.3.3
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 מסירת הצעות .0.3.4

יש להכניס את ההצעות בארבעה עותקים למעטפה סגורה ולמסור בתיבת  .0.3.4.1
 13 בשדרות ויצמן 2הממוקמת בארכיב שבקומה , המכרזים של המוסד

על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז .  אצל מר יגאל שמואלוף, ירושלים
 .ומספרו

   ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים              
 .בלבד              

 
    יש . בתמורה למסירת הצעתו  יקבל המציע  אישור על מסירת ההצעה .0.3.4.2

 .הקפיד על קבלת אישור זה   ל           
 

 :ד מהעותקים יכלול שתי מעטפות נפרדות וחתומות כדלקמןכל אח .0.3.4.3

כולל כל הנספחים ,  במכרז 0-4מעטפה ראשונה תכיל מענה לפרקים  )1
  .והאישורים הדרושים

 לאספקת שירותי בקרה 2007)14(ת'  מכרז מס"על המעטפה יש לרשום 
 מענה – ור המוסד לביטוח לאומישירותים רפואיים עבחשבונות בגין על 

 ".0-4לפרקים 
  ).פרק העלויות (5יה תכיל מענה לפרק ימעטפה שנ )2

לאספקת שירותי בקרה  2007)14(ת'  מכרז מס"על המעטפה יש לרשום 
 מענה –שירותים רפואיים עבור המוסד לביטוח לאומי חשבונות בגין על 

 )".עלויות (5לפרק 
 

 .15:00 עד השעה 20.12.2007: אהמועד האחרון להגשת ההצעות הו .0.3.4.4
 

או /בתחילת ההצעה ו. כל עמוד בהצעה  יוחתם בחותמת הרשמית של המציע .0.3.4.5
הצהרת המשתתף  (   6 שבפרק  4.1.1בדף המלווה את ההצעה ובנספח 

בצירוף חותמת , תהא גם חתימת מורשי חתימה מטעם המציע) במכרז
 .  מית של המציערש

 
יילקחו בחשבון רק אם יהיו מלווים בחתימת , אם יהיו, תיקונים בכתב יד .0.3.4.6

 .מורשי חתימה וחותמת ליד התיקון

 
 תוקף ההצעות .0.3.5

דהיינו עד , משך תוקף ההצעה הוא שישה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות
קבלת החלטה עד ל, לבקשת המוסד, המציע יאריך את תוקף ההצעה.  20.6.2008ליום 

 .סופית במכרז זה
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 )I (המפרט .0.4

 :מכילה את הפרקים הבאים") המפרט "-להלן (בקשה זו להצעות 

 ; 0פרק המנהלה זה מסומן כפרק 
 ;1פרק היעדים מסומן כפרק 

 ;2מסומן כפרק כללי -שירות הנדרשפרק ה
 ;3 מסומן כפרק טכנולוגיה ותשתית-מפרט הדרישות מהזוכה וממערכת הבקרהפרק 
 ;4 המימוש מסומן כפרק פרק

 ;5פרק העלויות מסומן כפרק 

  ;6פרק נספחים מסומן פרק 
 

 0.6.1לגבי נספח , על גבי צילום מהעותק שבמכרז   6בפרק  יש למלא את הנספחים   :נספחים
  .)M( להלן 0.6.1ראה סעיף 

 
 ;שה וביצוענוסח ערבויות הג - 0.6.1 נספח

  ;נוסח אישור מורשי חתימה  ודוגמאות חתימה - 0.6.2נספח 
 ;נוסח ההסכם-                  0.7.3נספח 
 ;נוסח התחייבות לשמירת סודיות - 0.7.4נספח  
 ;הצהרה בדבר מתן תמיכה ותחזוקה למערכת הבקרה - 3.13נספח 
 ;הצהרת המשתתף במכרז זה -  4.1.1נספח 
 ;אישור עריכת ביטוחי הזוכה  015.5נספח 
 ;רשימת הספקים הרפואיים העובדים כיום עם המוסד - 0.2.14נספח 
 ;י המוסד"רשימת השירותים הרפואיים הניתנים כיום ע - 0.2.15נספח 
 ;טבלת ריכוז תאריכים - 6.1נספח 
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 )I(סיווג רכיבי המפרט המפרט .0.5

 :ים לפי הסימון הבא רכיבי המפרט מסווג–השיטה  .0.5.1

  I - ". הבנתי, קראתי"ולידו יש להשיב  , סעיף המובא לידיעה בלבד

  G - . סעיף הדורש תשובה כללית

קראתי והבנתי "תשובת המציע  תהיה מסוג  .  (GO/NO GO)סעיף סף מנדטורי
תשובה מהסוג האחרון ". S"או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג , "מקובל עלי

או צירוף אישור או מסמך ,  להיות מתן הצהרה בנוסח שנקבע ברכיב הסףיכולה
תשובה שאינה עונה לדרישה או תשובה לא , חוסר תשובה.  שנקבעו  ברכיב הסף

 .תפסול את ההצעה על הסף, ברורה ולא חד משמעית בסעיף זה 

- M  

 עומד אם המציע אינו. ”M“  כמו  סעיף  בסיווג  (GO/NO GO)סעיף סף מנדטורי 
המציע מוזמן להציע יכולות מעבר . הצעתו לא תתקבל, בדרישות של סעיף מסוג זה

התשובה . הניקוד לסעיף זה משתתף בשקלול הכולל של ההצעה. לנדרש בסעיף זה
 .”S“הנדרשת כמו בסיווג 

- L  

  S - .בפורמט שנדרש במפרט, רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת

מטרת סימון זה היא . שמטו במפרט ואין לענות עליהםסימון מיוחד לרכיבים שהו
 .אלא השמטה מכוונת, לציין למגיש ההצעה שאין כאן טעות

- N  

 
א נדרשו  לתוספות או השלמות אשר, אין להתנות על רכיבי הסף ואין להוסיף הערות .0.5.2

  .ברכיבי הסף
 

 L. - וSההצעה תשוקלל בסעיפים מסווגים   .0.5.3
 

, סעיף משנה תקף לכל הסעיפים והרכיבים שמתחתיוסיווג המופיע בראש פרק או  .0.5.4
 .או בסעיף עצמו, אלא אם צוין אחרת בכותרת תת הסעיף הנדון

 
 .יש לשים לב להנחיות שבגוף הסעיף עצמו ולדרישות המנוסחות שם, בנוסף לסיווג .0.5.5
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 )M( התחייבויות ואישורים בגין הגשת הצעה .0.6

רק אם , באים הינם בגדר חובה והם יינתנוכל האישורים והצהרות המציע הנדרשים בסעיפים ה
 . המציע אכן עומד בדרישות שלגביהן נדרשים האישורים וההצהרות

 
 ערבות בגין הגשת הצעה .0.6.1

ברת חילוט ,  בלתי  מותנית לטובת המוסדמקורית  על המציע לצרף להצעתו ערבות 
, כרז זהי מ”הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות עפ, וצמודה למדד  המחירים לצרכן

. 20.6.2008הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך . ח" ש50,000בסך של 
הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה  

  ואשר 1981 - א"תשמ, פ חוק הפיקוח על עסקי הביטוח"שיון לעסוק בביטוח עיר
 . יםי החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתי"אושרה ע

יש להצמיד את הערבות המקורית לאחד העותקים ובנוסף לצרף צילום של הערבות 
 .לכל אחד מארבעת עותקי ההצעה

אם המציע שזכה במכרז לא יחתום על ההסכם , המוסד יהא רשאי לממש הערבות
יתו י יום ממועד הודעת המוסד על זכ30לאור זכייתו במכרז ובסמוך לה ולא יאוחר מ 

. יוחזרו הערבויות למציעים שלא זכו במכרז, ר סיום הליכי המכרזלאח. במכרז זה
המציע יאריך . למפרט זה  6 שבפרק    0.6.1בנספח הערבות תהיה בנוסח המצורף 

 .   עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה,  את תוקף הערבות לבקשת המוסד
                                         

 אישורים .0.6.2

אכיפת ניהול (יש לצרף אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .0.6.2.1
 .1976 –ו 'תשל, )מסחובות תשלום  וחשבונות

 
 .יש לצרף להצעה צילום אישור רכישת מסמכי המכרז .0.6.2.2

ח על מורשי החתימה ודוגמאות חתימה "ד או רו"על המציע לצרף אישור עו .0.6.2.3
 . למכרז זה   6 ש בפרק  0.6.2 בנוסח המצורף בנספח, מטעם המציע

 על המציע לצרף להצעתו אישור רשמי תקף להיותו בעל תקן - אבטחת איכות .0.6.2.4
 . ISO 9001  אבטחת איכות 

בתחום שירותי בקרה על  על המחזור הכספי שלו ח"המציע יצרף אישור רו .0.6.2.5
 .2006-2004  בכל אחת משלוש השנים  ין שירותים רפואייםבגחשבונות 

כלומר , לחוק חובת המכרזים' א2הצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף ל .0.6.2.6
יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר כמפורט , שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה

 .בסעיף האמור

הפרה , מוסדכי אין ולא יהיה במתן השירות ל,  על המציע להצהיר- זכויות קניין .0.6.2.7
וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על , של זכויות  קניין של צד שלישי כלשהו

במקרים בהם זכויות הקניין בחלק מהשירות המוצע או כולו . המוסד כתוצאה מכן
להנחת , יפורט הדבר בהצהרה בתוספת הסבר והוכחות, שייכות לצד שלישי

כמו כן יבהיר . מוסד את השירותלמקור הזכויות של המציע להציע ל, דעת המוסד
שתוגש נגד , המציע כי ישפה את המוסד בכל מקרה של תביעת צד שלישי 

 . וקשורה בזכויות השירות המוצע, המוסד
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 עיון בהצעות  .0.6.3

חוק חובת : "להלן(, 1992-ב"י חוק חובת המכרזים התשנ” המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ
.  ים אחרים לראות את הצעתו במידה וזכהיתכן שתהיינה פניות של מציע, ")המכרזים

מצהיר המציע כי אין לו התנגדות לכך ואין צורך לבקש ממנו רשות להראות את , כמו כן
אלו ) בתשובתו לסעיף זה(על המציע לציין מראש . בכפוף לחוק חובת המכרזים, הצעתו

 יתועדת המכרזים תהא רשא, למרות זאת. סעיפים בהצעתו חסויים להצגה למתחרים
י שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא ”עפ

  .דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים
מ בגין "כולל מע ₪ 0.5יידרש לשלם למוסד , מציע שיבקש לממש את זכותו כאמור לעיל

 . הדפים  הראשונים20-מעבר ל, צילום של כל דף שיבקש לצלם

  )S( תלקוחו .0.6.4

סיפק  שרות דומה לנדרש /המציע יפרט בטבלה רשימת לקוחות להם הוא מספק
ורשימת לקוחות המפעילים את מערכת הבקרה , שנים האחרונותחמש הזה בבמכרז 

  .המוצעת באופן עצמאי
תקופת , תפקידו, שם הלקוח: הפירוט יערך בטבלה ויכלול את הנתונים הבאים

 ואנשי קשר של הלקוחות לשם אימות חוות דעת על טלפונים, מהות השירות, השירות
 . המציע

המופיעה בנספח  מתוך הרשימה  רפואייםרשימת ספקיםכמו כן המציע יפרט בטבלה 
הפירוט ייערך בטבלה ויכלול את הנתונים .  כיום מולם הוא עובד6   שבפרק  0.2.14
  . וטלפוניםתפקיד, שם הספק: הבאים

 

 )M (סיון ינ .0.6.5

 בגין בקרת חשבונותתחום ב לפחות שנתייםבעל ניסיון של המציע מצהיר שהוא . א
מתבססת על מערכת המבוצעת על ידו הבקרה על החשבוניות וכי ,   רפואייםשירותים

  .קבצי חשבוניות שמעבירים ספקים רפואייםגם ממוחשבת שקולטת 
לפחות מול קופת חולים אחת או בית חולים אחד כיום בד עוהמציע מצהיר כי הוא . ב

 .6   שבפרק  0.2.14 בנספח המתוך הרשימה המופיע

 

0.6.6. )N( 

0.6.7. )N( 

 

  מכרז מסגרת .0.6.8

,  המציע מצהיר כי ברור לו שהמכרז הינו במתכונת מכרז מסגרת וכי הזמנת כל המוצרים
מעת לעת לפי שיקול דעתו , י צרכי המוסד” נשוא מכרז זה יהיו עפהפריטים והשירותים

ובהתאם למחירון , וללא התחייבות לכמויות כלשהן או להזמנת עבודות כלשהן, הבלעדי
 .בהצעתו

 

  הבנת וקבלת כל תנאי המכרז .0.6.9

, כי קרא והבין את צרכי המוסד ודרישותיו כמפורט במכרז זה,  המציע מצהיר ומאשר
, המומחיות, הכושר, הידע, ברשותו הניסיון, סברים אשר ביקש לדעתקיבל את כל הה

, כוח אדם מיומן ומנוסה, האישורים והרשיונות, האמצעים הכספיים, האמצעים הארגוניים
והכול ברמה מקצועית גבוהה וסטנדרטים , ושאר האמצעים הנדרשים לשם ביצוע השירות

, כולל הארכות אם תהיינה, ההתקשרותוימשיכו להיות ברשותו לאורך כל תקופת , גבוהים
 .י מכרז זה”י התחייבויותיו בהסכם שיחתם עמו עפ”בהתאם לדרישות המכרז ועפ

 

  העדר הרשעות בנושא שכר מינימום .0.6.10

] נוסח חדש[לפקודת הראיות ' לפרק ב'  המציע יצהיר בתצהיר בכתב כמשמעותו בסימן א
 כי הוא או בעל זיקה אליו לא ...)שופט, ד"החתום בפני עו: כגון (1971 –א "התשל
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 בשנה שקדמה למועד פירסום 1987-ז"התשמ, הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום
 .מכרז זה

 

  ההעדר הרשעות בנושא חוק עובדים זרים .0.6.11

] נוסח חדש[לפקודת הראיות ' לפרק ב'  המציע יצהיר בתצהיר בכתב כמשמעותו בסימן א
כי הוא או בעל זיקה אליו לא ...) שופט, ד"החתום בפני עו: כגון (1971 –א "התשל

איסור העסקה שלא כדין (הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
.בשנה שקדמה למועד פרסום מכרז זה , 1991 –א "התשנ, )והבטחת תנאים הוגנים

  
 

 התחייבויות ואישורים בגין זכייה במכרז .0.7

  ערבות בגין זכייה– ערבות ביצוע .0.7.1
  בלתי מותנית לטובת המוסד בגובה של  ,מקוריתערבות , מכרז ימציא למוסדהזוכה ב
) אם יהיו כאלה, לרבות תקופות הארכה(וזאת למשך כל תקופת ההסכם ₪  100,000

סכום יחולק  –זוכים ' היה וייבחרו מס.  לעמידה בתנאי ההסכם,   יום לאחר סיומו60+ 
י המדד ”צמודה למדד המחירים לצרכן עפהערבות תהיה .    זה באופן יחסי בין הזוכים

הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית או ערבות . הידוע ביום החתימה על ההסכם
 0.6.1   אשר   מתקיימים בה התנאים האמורים בסעיף,של חברת ביטוח ישראלית

בכל מקרה שהזוכה לא , ל דעתו הבלעדיהמוסד יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקו
וזאת , ובהתראה של שבועיים, עמד בהתחייבות כל שהיא מהתחייבויותיו במכרז זה

  .כדין, מבלי לפגוע בזכויות המוסד לכל סעד אחר
וזאת למשך כל , הזוכה במכרז יתחייב לחדש את הערבות במידה וההסכם יוארך

 0.6.1בות תהיה בנוסח המופיע בנספח הער.   יום לאחר סיומן60+ תקופות ההארכה 
 .  6שבפרק  

 
 אחריות כוללת לפרוייקט  .0.7.2

 
הפריטים והשירותים נשוא מכרז , הזוכה יתחייב לתת אחריות כוללת למתן כל המוצרים

של קבלני כולל אחריות על עבודות , זה ולעבודות שיספק למוסד לאור זכייתו במכרז
ויתחייב להקצאת כוח האדם בהיקף ובאיכות שיידרשו , אם יהיו כאלו, המשנה מטעמו

לרבות , וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות, לביצוע העבודות המוגדרות במכרז זה
 .הארכות אם תהיינה

 
 ההסכם  .0.7.3

   6  בפרק  0.7.3 הזוכה מתחייב לחתום על הסכם  לפי הדוגמא המצורפת בנספח
הצעת הזוכה  בתשובה למפרט זה ותשובות המוסד לשאלות , מפרט זה.  במפרט זה

 יש לחתום על ההסכם בנספח.  ההבהרה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שיחתם
 . בראשי תיבות ולצרפו להצעה   6 בפרק  0.7.3
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 התחייבות לשמירת סודיות .0.7.4

 שיעסקו בביצוע ,)כולל קבלני משנה(הזוכה יתחייב שהוא עצמו וכל אחד מעובדיו 
לפי , יחתום על טופס הצהרת סודיות סטנדרטי של המוסד, השירות נשוא הבקשה

 יש לחתום על הצהרת הסודיות בנספח  . 6 שבפרק  0.7.4 הדוגמא המצורפת בנספח
 .בראשי תיבות ולצרפה להצעה   6 שבפרק  0.7.4

 
, במידה ויחליט המוסד לרכוש את מערכת הבקרה – זכויות השימוש במערכת .0.7.5

י הזוכה באתרי המוסד " אשר יותקנו ע,ה והתוכנההבעלות בכל רכיבי ומוצרי החומר
  .ולזוכה לא תהיה כל זכות בהם, תעבור לבעלות המוסד

 
הבעלות על כל המידע והנתונים שיועברו למוסד  -זכויות השימוש במידע ובנתונים  .0.7.6

המוסד יהא רשאי . תעבור לבעלות המוסד ולזוכה לא תהיה כל זכות בהם, י הזוכה"ע
 . תונים האמורים בהתאם לצרכיו ולפי שיקול דעתו הבלעדי להשתמש במידע ובנ

 
זכייתו אלא לאחר / הזמנה /  מתחייב לא לפרסם הודעה על קבלת העבודה הזוכה .0.7.7

 ".  הקשראיש"י "תיאום ואישור נוסח ההודעה מראש ובכתב ע
 

   מוציא המפרט –זכויות המוסד  .0.8
להזמין חלק ,  זוכים המוסד רשאי לפצל את הזכייה בין מספר- פיצול הזכייה  .0.8.1

או  לממש את ההצעה בחלקים או /המוצרים והפריטים המבוקשים ו, מהשירותים
  עם זאת מובהר כי המוסד מעדיף לבחור .לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בשלבים

 .בזוכה אחד למכרז זה
 

או לצאת במכרז חדש או לדחות את /המוסד רשאי לבטל את המכרז ו - ביטול המכרז .0.8.2
, י שיקול דעתו הבלעדי”לצמצם את היקף המכרז  וזאת עפ/או להרחיב/וע המכרז ביצו

במקרה זה תימסר . ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי, ללא צורך בנימוק החלטתו
 . הודעה מתאימה למציעים

 
 בחירת הזוכה .0.8.3

 . או כל הצעה אחרת, אין המוסד מתחייב לקבל  את ההצעה הזולה ביותר .0.8.3.1
כל הצעה שהיא בלתי סבירה לדעת המוסד מבחינת המוסד לא יתחשב ב .0.8.3.2

או שאינה עונה על אחת מדרישות , לעומת מהות ההצעה ותנאיה, מחירה
או בשל חוסר התייחסות מפורטת , )L או M (המכרז המוגדרות כדרישת סף

או /ו, או החלטה כדבעי/שלדעת המוסד מונע הערכה ו, לסעיף מסעיפי המכרז
היה והמוסד . או שינויים כלשהם מהאמור במפרט/שתהיינה בהן הסתייגויות ו

או תוספות מעבר לאמור /או הסתייגויות ו/יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו
 .יראו אלו כבטלים ולא יחייבו את המוסד, במפרט

 
מציע אשר עבד בעבר עם המוסד או עם , המוסד יהא רשאי לפסול על הסף .0.8.3.3

ירות הנדרש או שקיימת ולא עמד בסטנדרטים של הש, גורם ממשלתי אחר
 או ניסיונו עם המוסד בשלוש לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו

. השנים האחרונות עובר לתאריך המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז
במקרה כזה רשאית ועדת המכרזים של המוסד לאפשר למציע זכות טיעון 

 .    החלטה סופיתלפני מתן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכתב או בעל פה
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 בקשת הבהרות  .0.8.4

ניסיון , המוסד יהיה רשאי לפנות למציעים לקבלת הסברים והבהרות באשר להצעתם
 חוק חובת המכרזיםהוראות הכל בכפוף ל, ופרטים אחרים שימצא לנכון, העבר שלהם

יהיה המוסד רשאי לברר פרטים במקומות אחרים להם סיפקו , כמו כן. ותקנותיו
 .ת דומההמציעים שירו

 
 מבנה הצעת המציע  .0.8.5

 :כדלקמן, בשני חלקים, הצעת המציע תוגש בכתב

, היישומי והטכני יערך בחוברת כרוכה, המענה המנהלי - חלק ראשון  .0.8.5.1
 :  הכוללת

 .מכתב פתיחה חתום על ידי מורשי החתימה.  א
 .ןהלל כמפורט , 4 עד 0מענה לכל סעיפי המכרז בכל אחד מהפרקים . ב
    אישורים והצהרות חתומות, ערבות הגשה:  הכולל   נספחים פרק. ג
 .כל דבר אחר שהמציעים נדרשו למלא ולצרף להצעתםו 
 

פרק  (5יכלול מענה לפרק  וכהו ייערך בחוברת כרהמענה הכספי -חלק שני  .0.8.5.2
 .  כמפורט להלן, )העלויות

 
 2.1סעיף : לדוגמא. למבנה המפרט' אחד לאחד ' בנה המענה יהיה תואם בסעיפיו מ .0.8.6

אין . ' וכדו4.2.2 תשובה לסעיף 4.2.2סעיף ,  במפרט2.1בהצעה יכיל תשובה לסעיף 
לצרכי עיון וסיוע  למענה למכרז ניתן להוריד אותו .  לדלג על סעיפים במענה למכרז

 הנוסח . www.btl.gov.il מאתר האינטרנט של המוסד שכתובתו WORDכמסמך 
המחייב הוא אך ורק הנוסח המודפס והחתום הניתן לרכישה במשרדי המוסד בירושלים 

 . שהנוסחים זהיםWORDדא בזמן השימוש בקובץ ה ואחריות המציע לו. 
 

 . הצעה אשר תוגש שלא במבנה זה תדחה על הסף
 

כמוגדר , I,G,S,M,L: מבנה התשובה בכל סעיף יהיה בהתאם לסיווג הסעיף במכרז .0.8.7
או /או לגרוע ו/או הצעות משלו ו/המציע אינו רשאי להוסיף הערות ו. לעיל 0.5.1 בסעיף 

 .הדבר לא יילקח בחשבון בבדיקת הצעתו, אם יעשה כן. להתנות על הוראת המכרז
 

 של במקרה". קראתי והבנתי"כתב בהצעת המציע ילסעיף שלגביו אין צורך בתשובה י .0.8.8
סעיף ראשי או סעיף משנה הכולל סעיפים ורכיבים מתחתיו ואין צורך בתשובה לגבי כל 

מספיק לכתוב בהצעת המציע בתשובה לסעיף הראשי או , אחד מרכיבי  הסעיף האמור
ואין צורך לענות בנפרד על כל אחד מרכיבי , "קראתי והבנתי"לסעיף המשנה בלבד  

 .הסעיף האמור
 

 . האישורים וההצהרות שנדרשו במכרזכלעת המציע את יש להקפיד לצרף להצ .0.8.9
 

 . 0.6.1 בהתאם למוגדר בסעיף " ערבות בגין הגשת הצעה"יש להקפיד לצרף  .0.8.10

 0.7.4נספח ועל ,  "הסכםה "–   6 שבפרק  0.7.3   יש לחתום בראשי תיבות על נספח .0.8.11
 0.7.4 -  ו0.7.3ולצרפם להצעה כנספחים , " התחייבות לשמירת סודיות "– 6שבפרק  
 .בהתאמה

 
ודוגמאות אישור מורשי חתימה  ( 6  שבפרק 0.6.2 יש למלא ולחתום על נספח  .0.8.12

ולצרפם להצעה , ) הצהרת המשתתף במכרז (  6 שבפרק  4.1.1 ועל נספח) חתימה
 .4.1.1 - ו0.6.2כנספחים 

 
, ככתבן וכלשונן,  במכרז5על המציע לצלם או להעתיק את טבלאות המחירים בפרק  .0.8.13

 להצעת המציע נדרשת 5ל דף ודף בפרק בכ. 5למלאן בשלמות ולצרפן להצעתו בפרק 
אין לצרף את חוברת המכרז להצעת . חתימה של מורשי החתימה וחותמת המציע

  .המציע
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 )I( ההצעהמפרט ועל בעלות על ה .0.9
 בעלות על המפרט ושימוש בו .0.9.1

 זה הוא קניינו הרוחני של המוסד אשר מועבר לרוכש אותו לצורך הגשת ההצעה מפרט
 .י המציע"הכנת ההצעה עאחר או לעשות בו שימוש שאינו לצורך אין להעבירו ל. בלבד

 בעלות על ההצעה ושימוש בה .0.9.2

למציע תהא האפשרות . הצעת המציע והמידע שבה הם קניינו הרוחני של המוסד
המוסד מתחייב לשמור . להשתמש בהצעה ובמידע שבה לגבי הצעות לגורמים אחרים

 הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת במסגרת חובת הסודיות, את תוכן הצעת המציע
כמתחייב מחוק , הקשור להצעות, למעט מסירת מידע(המציע אלא לצורכי מכרז זה 

 ). ותקנותיוחובת המכרזים

 )קבלני משנה(שלמות ההצעה ואחריות כוללת  .0.10

לצורך מתן השרותים , המשלימים את הצעתו, המציע יהא רשאי להפעיל קבלני משנה .0.10.1
ד יתן עדיפות למציע שמתחייב לבצע את כל עבודות המכרז המוס. הכלולים במכרז זה
 .ללא תלות בקבלני משנה, הנדרשות בעצמו

 
ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית  .0.10.2

מגיש ההצעה יחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי בלעדי למתן כל . ותפעולית אחת
, וכל מי מטעמם, רבות כל אחד מקבלני המשנה מטעמול, השירותים של כל מי מטעמו

 .והתחייבויותיו לגבי עובדיו יהיו תקפות גם לגבי כל אחד מקבלני המשנה ועובדיהם
 

, את שמות קבלני המשנה 4.1 במידה וקיימים קבלני משנה יש לפרט במענה לסעיף  .0.10.3
 .4.1 בסעיף י הפירוט הנדרש ”עפ, תפקידם המדוייק בפרויקט, נםניסיו, תחום עיסוקם

 
שיועסק , המוסד יהיה רשאי לפסול בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי קבלן משנה .0.10.4

או קבלני /מבלי לנמק וללא כל התחייבות כלפי הזוכה ו, בפרויקט זה מטעם הזוכה
או העובדים מטעמו יפסיקו את עבודתם /ו ובמקרה זה קבלן המשנה והמשנה מטעמ

או קבלן המשנה /מובהר כי הזוכה ו. י הזוכה לפי הצורך"בפרוייקט זה מיד ויוחלפו ע
או שיפוי בגין הפסקת עבודת קבלן /או מי מטעמם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/מטעמו ו

 .המשנה לפי סעיף זה
 

וכה במכרז מעסיק קבלני משנה לצורך מתן השירותים במקרה ויתברר למוסד כי הז .0.10.5
יהיה המוסד רשאי לבטל את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי , למוסד ללא ידיעתו

לרבות פנייה לבית משפט וחילוט , ולנקוט בכל האמצעים שימצא לנכון כנגד הזוכה
 זכאים לכל או מי מטעמם לא יהיו/או קבלן המשנה מטעמו ו/מובהר כי הזוכה ו. הערבות
 .או שיפוי בגין הפסקת ההתקשרות עם הזוכה/פיצוי ו

 
 כי קבלני המשנה קבלני משנה בהצעתו יתחייב המציע במענה לסעיף זה המציע ציין  .0.10.6

המופיעים בהצעתו ייקחו חלק במתן השירות למוסד לאורך כל תקופת ההתקשרות 
 .אם תהיינה,  לרבות תקופות הארכהבמידה ויזכה במכרז, עימו
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 )I( תהליך בחירת הזוכים .0.11

 .   L  אוM  -סינון ההצעות על פי סעיפי הסף המסומנים ב .0.11.1

דירוג איכותי של ההצעות שענו על כל תנאי הסף בהתאם לטיב המענה לדרישות המכרז  .0.11.2
קיימת , וקבלת מענה לשאלות והבהרות, לצורך הערכת ההצעות.   S או L -המסומנות ב

או באתרים ,  או יבקר במשרדיו, טעם המוסד יפגש עם  המציעאפשרות שצוות הבדיקה מ
 .בהם מיושמים המוצרים אותם הוא מציע

 
 
 :אמות המידה לבחירת הזוכה .0.11.3

 
 נושא תת נושא סעיפים במכרז משקל
" S"כל הסעיפים המסומנים ב  50%

 "L"או 
     

___                
 מפרט הדרישות – 3פרק 

 –מהזוכה וממערכת הבקרה 
 נולוגיה ותשתיתטכ

" S"כל הסעיפים המסומנים ב  15%
 "L"או 

 ספק וקבלני משנה

" S"כל הסעיפים המסומנים ב  25%
 "L"או 

 כח אדם מטעם
 המציע

" S"כל הסעיפים המסומנים ב  10%
 "L"או 

 תוכנית עבודה 
 להפעלה ותפעול

  מימוש– 4פרק 

  עלות– 5פרק  ההצעה הכספית ההצעה הכספית 100%
 
 

  .)M ( נקודות אפשריות100מתוך  75יון איכות משוקלל מינימאלי להצעה הינו צ .0.11.4
 

כך שמשקל מרכיב  בחינת ההצעות הכוללת תעשה – עלותהאיכות והמרכיכי שקלול  .0.11.5
 .40% ומשקל מרכיב  העלות יהא 60%האיכות יהא 
 

  )I(סמכות השיפוט   .0.12

או בכל תביעה הנובעת מהליך , ז זהסמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכר
 .תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים, ניהול מכרז זה

 
 )I( מספר הצעות .0.13

 .שהוגשו בשמות שונים, המוסד לא יתחשב בהצעות של אותו מציע. המציע יגיש הצעה אחת בלבד
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 שמירת סודיות ואבטחת מידע   .0.14

 שיימסר לו על ידי המוסד לשם מצהיר בזה שידוע לו כי מידע הזוכה: אי פרסום מידע .0.14.1
. ועליו להחזירו למוסד בתום השימוש, אין לפרסמו, י מכרז זה"ביצוע התחייבויותיו עפ

 .ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים
 

למסור או להביא , להודיע, ולא להעביר, מתחייב לשמור בסוד הזוכה: שמירת סוד .0.14.2
או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו /ר כל מסמך ולידיעת אח

ז "התשל,  לחוק העונשין118 - ו91תשומת לב הזוכה מופנית לסעיפים . י מכרז זה"עפ
, לרבות קבלן, י בעל חוזה "שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות ע, 1977–

 .1958 –ח "תשי, העם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינ
 

 מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של זוכהה: זוכההי עובדי "שמירת סוד ע .0.14.3
שיעסקו , באחריות הזוכה להחתים את עובדיו. והעונש על אי מילוייה, שמירת הסודיות

סטנדרטי של המוסד לפי הדוגמא המצורפת במימוש מכרז זה על טופס הצהרת סודיות 
 .ולהמציאו למוסד  6בפרק   0.7.4 בנספח 

 
כל התחייבויות הזוכה בשמירת סודיות יחולו גם על כל : י קבלני משנה"שמירת סוד ע .0.14.4

 על ידו על  קבלני המשנה שהוצעו  באחריות הזוכה להחתים את .קבלני המשנה מטעמו
  6 בפרק  0.7.4בנספח  צורפת לפי הדוגמא המ ,טופס התחייבות לשמירת סודיות

 .ולהמציאו למוסד
 

וכן בהתאם להוראות , יהיו לפי הנהוג במוסד: מערכת הבקרהנוהלי אבטחת המידע ב .0.14.5
מבלי לפגוע בכלליות .  והתקנות שהוצאו לפיו1981א "חוק הגנת הפרטיות התשמ

לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת את תוכנם ופרטיהם של  מתחייב הזוכה, האמור לעיל
הספקים י "או ע/או מי מטעמו ו/ ו שיימסרו לו על ידי המוסד וכל מידע אחרהמסמכים
 .ולאפשר גישה אליהם אך ורק לעובדיו ומורשיו שיעסקו בביצוע ההסכם, הרפואיים

 
 :חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר .0.14.5.1

 ;גילוי ללא חובת סודיות קודם להזוכההיה מצוי בחזקת  �
 ;פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי �
 ;ללא חובת סודיות' י צד ג"נמסר לזוכה ע �
הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של  �

 ;המוסד
ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הזוכה , תפיסות, רעיונות �

 הזוכהשמרו בזיכרונם של עובדי ואשר נ, הכלולים במידע של המוסד
 ;שהיו בעלי גישה למידע בהתאם למפרט זה

 .על הזוכה לגלותו בהתאם לצו שיפוטי �
 
לפרסם או ,  לגלותלזוכהמשום מתן הרשאה   0.14.5.1בסעיף אין באמור  .0.14.5.2

 :אלא כמפורט בכל מקום אחר בהסכם, להפיץ
 ;את המקור של המידע הנלווה �
 ; כוח אדם של המוסדכל נתונים סטטיסטיים או נתוני �
 .תוכניות עסקיות של המוסד �
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יעברו את הבדיקות הביטחוניות , או מי מטעמו/שיעבדו באתרי המוסד ו, זוכההעובדי  .0.14.6
הזוכה מתחייב לקבל מראש ובכתב את הסכמת מנהל חטיבת . הנהוגות במוסד

המועסק בביצוע , או מי מטעמו/אבטחת מידע של המוסד לגבי כל עובד מעובדיו ו
ודות על פי מכרז זה ומנהל חטיבת אבטחת מידע יהא רשאי לסרב לתת את עב

ומבלי , או מי מטעמו מכל טעם שימצא לנכון/הסכמתו להעסקת עובד פלוני של הזוכה ו
המוסד לא יהא חייב לפצות את הזוכה בגין הפסדים או הוצאות   . שיהא עליו לפרשו

אין באישור המוסד להעסקת . כאמורכתוצאה מאי מתן אישור , אם ייגרמו, שייגרמו לו
ואין בכך , עובד כלשהו כדי לפטור את הזוכה מאחריותו לפי הסכם זה או לפי כל דין 

 .    כולל עובדי קבלני המשנה, מניעה מהמוסד לדרוש החלפת עובד כל שהוא
 תנאים כלליים  .0.15

 זה או את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז) להסב( לא יהא רשאי להמחות הזוכה .0.15.1
 הזוכה. אלא אם כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המוסד לכך, חלק מהן לאחר

ימשיך הזוכה לשאת , או גוף אחר, מתחייב כי במקרה שיעבור לבעלות חברה אחרת
 .בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה

 
או /ואשר עלול להיגרם למוסד עקב מעשה או מחדל שלו ,  יהיה אחראי לכל נזקהזוכה .0.15.2

 .במסגרת פעולתם לפי מכרז זה  מטעמומי או /ואו שלוחיו /וי מעובדיו של מ
 

 בגין כל 0.7.1 או לחלט את סכום ערבות הביצוע כאמור בסעיף /המוסד יהא זכאי לקזז ו .0.15.3
המוסד , ו כןכמ. או מי מטעמו/וחיו ואו של/ואו עובדיו / והזוכהי "נזק שייגרם למוסד ע

או מי מטעמו מכל / וחיוואו של/ ואו עובדיו/  והזוכהי "יהא זכאי לקזז כל נזק שיגרם לו  ע
 . לזוכהסכום שיגיע 

 
מי מטעמו לאו /או למועסקיו ו/או לעובדיו ו/ יהא אחראי לכל הנזקים שייגרמו לו והזוכה .0.15.4

של או / ועובדיואו של / שנבעו ממעשיו או ממחדליו של הזוכה ו,או לכל צד שלישי/ו
 .והמוסד לא ישא בכל תשלום הנובע מכך, או של כל מי מטעמו/ וחיוושל

 
פי מכרז זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -מבלי לגרוע מהתחייבויות הזוכה על .0.15.5

את , על חשבונו הוא, לפני תחילת ההסכם, מתחייב הזוכה לבטח, פי כל דין-אחראי על
כנספח ב למכרז זה "אישור על קיום ביטוחים המצבביטוחים כמפורט בנספח , ההסכם
גבולות "). אישור על קיום ביטוחים: "להלן( ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 0.15.5

האחריות הנקובים באישור הנם סכומים מינימאליים ועל הזוכה יהיה לקבוע סכומים כפי 
ידי -ום עלימציא הזוכה למוסד את האישור כשהוא חת, במעמד חתימת ההסכם. הסיכון

שבוע לפני .  אשר מורשת לפעול במדינת ישראל בסוגי הביטוח הנדרשים,חברת ביטוח
ימציא הזוכה למוסד שוב את האישור כשהוא , תום תקופת הביטוח הנקובה באישור

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה " חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת
. בכל הארכה של ההסכם חזור על עצמו תהליך זה י:". כדלקמן, מוארך לתקופה

יהיה עליו להמציא לידי , במידה והזוכה לא יחדש את הביטוח אצל אותה חברת ביטוח
, הפרה של סעיף זה.  כשהוא חתום על ידי המבטח החדש,0.15.5המוסד את נספח 

הזוכה מתחייב להסדיר ביטוח אחריות . תהווה הפרה של תנאי מהותי בהסכם שייחתם
 גם לאחר תום תקופת ההסכם ולהחזיקו בתוקף כל עוד קיימת לו חבות מקצועית

 .חוקית
 

אין משום מתן , מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח  כאמור לעיל .0.15.6
בין אם חברת הביטוח , או על פי כל דין/ו, זהמכרז פטור כלשהו לזוכה מאחריותו על פי 

והמצאת אישור ביטוח לידי  המוסד ,  לאוהתחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם
 לגבי היקפו וטיבו של אין בה כדי להטיל על המוסד אחריות כלשהי, כאמור לעיל

 .הביטוח
 

לרבות נזקים שהם מתחת לגבול , הזוכה לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים .0.15.7
 .ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה

 
 .על גבולות האחריות הנקובים בפוליסותהזוכה לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים  .0.15.8

 
או הבאים /או תביעה כנגד המוסד ו/או דרישה ו/הזוכה מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו .0.15.9

והוא פוטר בזאת את , ל"י הביטוחים הנ"נזק שהוא זכאי לשיפוי עפכל מטעמו בגין 
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ובת האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לט. המוסד מכל אחריות לנזק כאמור
 .אדם שגרם לנזק בזדון

 
הזוכה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום ההשתתפויות  .0.15.10

פי תנאי -העצמיות הקבועות בפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על
 .הפוליסות

 
יהא , או זכויות המוסד/הפר הזוכה את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו .0.15.11

ולא תהיינה , באופן מלא ובלעדיאו לצד שלישי /ו אחראי לנזקים שייגרמו למוסד הזוכה
והוא יהא מנוע מלהעלות , כלפי המוסד, כספיות או אחרות, או טענות/לזוכה תביעות ו

 .כל טענה כאמור כלפי המוסד
 

, יהיה המוסד זכאי, לא עמד הזוכה בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו .0.15.12
או /לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הזוכה ועל חשבונו ו, ייבאך לא ח

 .וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המוסד לכל סעד אחר, לשלם במקומו כל סכום שהוא
, במקום הזוכה כאמור בסעיף זה, כולם או חלקם, במקרה שהמוסד ערך את הביטוחים

 שיגיעו לזוכה ,ם אלו מסכומיםיהא רשאי המוסד לקזז את סכומי הפרמיה בגין ביטוחי
 .על פי המכרז וההסכם

 
יבטחו על , שקבלני המשנה המועסקים על ידו מכח מכרז זה,  יהא אחראי לכךהזוכה .0.15.13

את אחריותם ואחריות עובדיהם ואת כל , חשבונם וכנגד כל הסיכונים הנזכרים לעיל
 כאמור בסעיףוכי עותק מן הפוליסה או אישור , חבויותיהם לרבות נזקים לצד שלישי

 . יומצא למוסד 0.15.5
 

ב "היטל וכיוצ, הוצאה, נזק, הליך, דרישה,  יפצה וישפה את המוסד על כל תביעההזוכה .0.15.14
סימני מסחר או , מדגמים, זכויות יוצרים, שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים

 . ו למוסדי הזוכה או מי מטעמ"אשר יסופקו ע, זכויות דומות בדבר מוצרי חומרה ותוכנה
 

או לבין / הינו קבלן עצמאי ולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד בין המוסד לבינו והזוכה .0.15.15
 במסגרת פעולתם הזוכהי "אשר מועסקים ע, או מי מטעמו/או קבלני המשנה ו/עובדיו ו

 . לפי מכרז זה
 

, או אי התאמה בין האמור במפרט זה לאמור בהצעת המציע/בכל מקרה של סתירה ו .0.15.16
או שוני בהצעת /או הסתייגות ו/כל תוספת ו.  הצדדים אך ורק האמור במפרטיחייב את

ולא יחייבו את הצדדים להסכם על אף בחירת ,  המציע לעומת המפרט בטלים בזאת
 .י הסכם זה”הצעת הזוכה והתקשרות המוסד עימו  עפ

 
0.16. )N( 
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 מחירים ותנאי תשלום  .0.17

 .5 פרק –רק העלויות אופן הגשת ההצעה הכספית ותנאי התשלום מוגדרים בפ
 )I( ההסכםתקופת  .0.18

המוסד יהיה . ממועד חתימתו  שניםארבעמשך להזוכה תהיה עם ההסכם תקופת  .0.18.1
,  כל אחתה תקופות נוספות בנות שנלושרשאי להאריך את תקופת ההתקשרות לש

 יום מראש לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת 30 בהודעה לזוכה וזאת 
  .ההארכה

 
 .חודש ימים מהודעת המוסד לזוכה על זכייתו במכרז:זוכה במכרזתחילת עבודת ה .0.18.2

 )I( יעדים .1

 כללי .1.1

אוכלוסיית לרפואי המוסד עובד עם שורה ארוכה של ספקים רפואיים המעניקים שירות  .1.1.1
בתי חולים וספקים רפואיים , חולים בקרב הספקים הרפואיים נמנים קופות .םיתובעה

שרות עם הספקים הרפואיים תלוי בגורמים תהליך ואופי ההתק. ל"פרטיים בארץ ובחו
הרפואי סוג השירות ,  המצריך קבלת שירות רפואירועיסוג האכגון , רבים ומגוונים

  .ב"מידת תכיפותו וכיו, הנדרש
 

 .        המוסד מעוניין לקבל שירותי בקרה על חשבונות בגין שירותים רפואיים .1.1.2
, ויות לקבלת שירותים רפואייםהפקת התחייב, בין היתר, חבילת שירותים הכוללת

, שירותי איסוף של כל החשבוניות הרפואיות מהספקים הרפואיים העובדים עם המוסד
ביצוע תיעוד רפואי של השירותים , ביצוע בדיקה כספית של החשבוניות הרפואיות

. הרפואיים הניתנים לתובעי המוסד ובחינת הממצאים הרפואיים אל מול החשבוניות
יועברו למחשבי המוסד , י הזוכה במכרז"שיתקבלו ע, תיעוד הרפואיהחשבוניות וה

 . 3 - ו2דרישות השירות המבוקש מפורטות להלן בפרקים . באופן דיגיטאלי וממוחשב
 

על חשבונות  המוסד שומר לעצמו את הזכות לרכוש מהזוכה במכרז זה שירותי בקרה .1.1.3
 .בלעדי וזאת לפי שיקול דעתו ה,שלא נכללו במכרזבגין שירותים 

 

 מטרות ההתקשרות .1.2

 יםתובעשיפור השירות ל .1.2.1

המוסד . יותובע שמעניק המוסד ל,מכרז זה מהווה נדבך מרכזי בתהליך שיפור השירות
תהליך זה תסייע ב, העומד בכל דרישות המכרז, הזוכהצופה כי התקשרות עם 

 לעבודת הספקים הרפואיים עם  גבוהיםבאמצעות קביעה ואכיפה של סטנדרטים
אספקת השירותים קיצור זמן ההמתנה ל,  יצירת נורמות עבודה רצויות,המוסד

 קבלת לשם   לסניף תובעהמניעת הצורך בהגעת ,  ולקבלת התיעוד הרפואיהרפואיים
 .ב" וכיוהתחייבות לשירות רפואי

 
 רפואייםהספקים תעריפי ההורדת  .1.2.2

כי צפה  מהמוסד. המוסד הינו אחד הלקוחות הגדולים במדינה של שירותים רפואיים
י כל ספק רפואי למוסד "הניתנים עהרפואיים המעקב אחר כמויות וסוגי השירותים 

 בהורדת תעריפי וסייעי,  בכריתת הסכמים עם ספקים רפואייםהזוכהי "והסיוע שינתן ע
 .ההתקשרות שלו עם ספקים רפואיים גדולים

 
 צמצום ההוצאה על שירותים רפואיים .1.2.3

יו תובעאה על השירותים הרפואיים הניתנים להמוסד מעוניין להפחית את ההוצ
החשבוניות ו  להתחייבויותותהבקש צמוד אחר  ובקרהפיקוח, באמצעות מעקב

 .המועברות לו מהספקים הרפואיים
 

 ייעול תהליכי עבודה .1.2.4

 אצלו באמצעות מעבר לעבודה נהוגיםהמוסד מעוניין ליעל את תהליכי העבודה ה
  . עובדמול כל הגורמים שאיתם הואממוחשבת 
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 שיפור השירות לספק הרפואי .1.2.5

שהוא נותן לספקים הרפואיים ייעול תהליכי העבודה יסייע למוסד בשיפור השירות 
כתובת אחת מולה ירוכזו כל , כמעט מיידי-תשלום מהיר: לדוגמא (המקושרים עימו

 .)' וכוהבירורים של  הספק הרפואי
  

 המשתמש העיקרי/הלקוח .1.3

 .המוסד לביטוח לאומיהמשתמש העיקרי הינו /הלקוח .1.3.1

 

  הרפואימקבלי השירות הרפואי ותהליך קבלת השירות תאוכלוסיי .1.4

האוכלוסייה המקבלת שירות רפואי מהספקים הרפואיים נמנית במרבית המקרים עם  .1.4.1
 :אחת הקבוצות הבאות

 
, תביעה לנפגעי עבודהמופנית לוועדה רפואית במסגרת הגשת אוכלוסייה ה .1.4.1.1

 וקביעת אחוזי ם"שר, ילד נכה, נכות כללית, ציוןאסירי , נפגעי פעולות איבה
ועדה רפואית לצורך קביעת ומופנית ל אוכלוסייה זו. נכות עבור מס הכנסה

 ל מנתבמקרים בהם הועדה נדרשת לממצאי בדיקות מסוימות ע .אחוזי נכות
 לביצוע הבדיקה תובעמופנה ה, תובעלאמת את הליקויים עליהם התלונן ה

   ).' מכונים פרטיים וכו, חוליםקופות, לבתי חולים(
 

אוכלוסייה המקבלת טיפול ראשוני במסגרת פגיעת פעולת איבה או פגיעה  .1.4.1.2
 . לעובדים זריםבעבודה

 
 זכאי למימון טיפול רפואי לכל חייו עבור תובעה: אוכלוסיית נפגעי פעולת איבה .1.4.1.3

דוגמא לטיפול  .שימצא להם קשר סיבתי לאירוערפואיים שירותים 
 . ותרופותשירותי פיזיותרפיה, פול פסיכולוגיטי : רפואי

 
השירותים הרפואיים הניתנים לאוכלוסייה המוגדרת לעיל ניתנים לאחר הנפקת , ככלל .1.4.2

השירות הרפואי ניתן לפני הנפקת התחייבות במקרים מעטים . י המוסד"התחייבות ע
 אצל פגיעה בעבודה, מקרים דחופים כגון טיפול רפואי ראשוני בנפגעי איבה: והם

דחוף כשהמוסד אינו זמין ומצבים בהם התובע מגלה לאחר רפואי  שירות, עובדים זרים
 . הנדרש לאירוע הרפואישירותקבלת השירות הרפואי את הזיקה בין ה

 
נתון זו ( מהשירותים הרפואיים ניתנים לאחר הנפקת התחייבות 90% -המוסד מעריך כי למעלה מ

  ).ב את המוסד בכל צורה שהיאהינו הערכה בלבד ואין בו כדי לחיי
 



 

 רפואיי�בגי� שירותי�  חשבונות  שירותי בקרה על 2007)14(ת  'מכרז מס                     סד לביטוח לאומי ומה 
 

 23

 )G ( כללי– השירות הנדרש .2

 תיאור כללי של הפתרון הנדרש .2.1

 : נדבכים מרכזיים משלושה מורכב  במסגרת מכרז זההשירות המבוקש .2.1.1
  – לוגיסטי .2.1.1.1

במידת ( אצל הספקים הרפואיים המתאימים תובעיםזימון תורים עבור  •
 .)הצורך

 
 .  ים לספקים הרפואיים לקבלת שירותים רפואיהוצאת התחייבויות •

 
  שהצטבר במהלך קבלת השירות,והמידע הרפואיאיסוף כל החשבוניות  •

 בשידור ממוחשב למוסד בקבצי םמהספקים הרפואיים והעברת הרפואי
 .3בפרק  3.4 מחשב בפורמט ובאופן המפורטים בסעיף 

 
  –בקרה  .2.1.1.2

 הכוללת הפעלת מנגנון ממוחשב ואוטומטי לבדיקת בקרת התחייבויות •
הרפואי סבירות השירות ,  הרפואילרבות הזכאות לשירות, ההתחייבויות

 . אישורן והמבוקש מול ההבחנות הרפואיות
 

 ומסמכים רפואיים הפעלת מנגנון בדיקה של הנתונים המופיעים בחשבוניות •
מרכיבי בחינת ומול הסכמי המוסד עם הספקים הרפואיים הרלוונטיים 

תוך התייחסות שניתן בפועל השירות הרפואי השירות הרפואי הנדרש מול 
 ).בדיקת קשר סיבתי, לדוגמה (.מרכיבים הכמותיים והכספיים בחשבוניותל

 
 )אופציה(בקרת אשפוזים בזמן אמת  •

 
יתכן והמוסד יהיה מעוניין להרחיב את מנגנון הבדיקה והפיקוח על האשפוזים 

כחלק מהליך הבקרה יבצע , במקרה כזה.  הבקרהמי מערכתאל מעבר לתחו
ביקור באתר בין היתר הבקרה תכלול .  בזמן אמת אשפוזיםת בקרהזוכה

  טיפוללמשך ה,  הרפואי הניתןשירות ובדיקת ההצדקה לסוג ההאשפוז
 . ב"וכיו

 
  – )אופציה(  עם ספקים רפואייםסיוע בכריתת הסכמים .2.1.1.3

מתבסס , ספקים הרפואייםמרבית הוסד לבהעדר הסכמים ייעודיים בין המ
 הזוכהשיספק  שירותים כחלק ממכלול .משרד הבריאותהתשלום על מחירון 

בתהליך החתימה בייעוץ  הזוכהיתכן והמוסד יהיה מעוניין בסיועו של , למוסד
 במסגרת.  שאין לו הסכמים יעודיים עימםרפואיים על הסכמים עם ספקים 

 כמויות וסוגי השירותים חות מעקב אחר" דוזוכההיפיק  ,בין היתר, שירות זה
  הרפואייםעל השירותים ימליץ , י ספקים רפואיים שונים"הניתנים עהרפואיים 

 כלשהו ועל התעריפים לכלול במסגרת ההתקשרות עם ספק רפואי  שכדאי 
הפעילות של  ההולמים את היקפי ,מ מהספק הרפואי"שעל המוסד לדרוש במו
 . המחירונים הקיימים וסד ואתהספק הרפואי עם המ

 
 
 

 )M(הזוכהמוסד וין ה בהעבודהתהליכי  .2.2

 

 כללי .2.2.1

יקחו חלק המוסד י עבודה בהם  תהליכיוצגיםמהמובאים בסעיפים הבאים בתרשימים 
 . בכל אחד מהםהזוכהתוך הצגת מעורבות , הזוכהו
  

  התחייבויותה ומעקב אחר מימושלשירות רפואי הפקת התחייבות תהליך   .2.2.2



 

 רפואיי�בגי� שירותי�  חשבונות  שירותי בקרה על 2007)14(ת  'מכרז מס                     סד לביטוח לאומי ומה 
 

 24

והמעקב   לשירות רפואי ם שלהלן מתואר תהליך הפקת התחייבותבתרשי .2.2.2.1
 .הנדרש במסגרת מכרז זה, אחר מימושה

 
ככ

 

רופא
מוסד

פקידתובע
התביעות

פקיד 
כספים

ספק "מבקר"
רפואי

מסמכים
רפואיים

הזמנת 
שירות

מערכת
גמלה

תשלומי 
מינהל

מערכת 
הבקרה

    מערכות ממוחשבות  במוסדישות מטפלת בביטוח לאומי              גורם מטפל חיצוני/     גורם

 תהליך הפקת התחייבות לשירותים רפואיים וניהול מעקב אחר מימושה

בקשה
לשרות
בקשהרפואי

לשרות
רפואי אישר

 ובחר
שרות
רפואי

צור
בקשה

להתחיבות

צור
בקשה

להתחיבות

קבל ת
אישור

להנפקת
להתחיבות

צור התחיבות
קבע ספק 

סוג :י"עפ
זמינות ,בדיקה
מגורי ,ספק

,המבוטח
מדד איכות

ך  י הל online/batchת

תקין
?

רשום
התחיבות

רישום
התחיבות

   כן

לא
בדוק
וטפל
בשגויי

התחיבויות

בדוק
וטפל

בשגויי
התחיבויות

התחל

נתוני 
זכאות

1
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     מערכות ממוחשבות במוסד; ישות מטפלת בביטוח לאומי          גורם מטפל חיצוני  /        גורם
)המשך(מימושה תהליך הפקת התחייבות לשירותים רפואיים  וניהול מעקב אחר 

תאם מועד
שירות
 רפואי

בוצע
תאום

?

עדכן 
מועדי תאום

וזימון

/זימון
הפניה
לטיפול
רפואי

כן

שלח
הפניה /זימון

לטיפול
רפואי
לתובע

1

פג
תוקף

?

כן

לא

האם
לבצע
זימון

כן

התחיבות
לספק 

קובץ/נייר
הפק

התחייבות

לא

אתר ועדכן
התחייבויות 
שלא מומשו

הפקה
חוזרת 

להתחייבות

לא

קלוט נתוני
התחייבות

וזימון

 
ביוזמת  (תובעעבור לשירות רפואי כאשר קיימת דרישה להנפקת התחייבות  .2.2.2.2

 זיןי,  מרופא המוסד לכךאישור ומתקבל )פקיד התביעותביוזמת התובע או 
 במערכת הזמנת לשירות רפואי בקשה להנפקת התחייבות פקיד התביעות

במערכת הבקרה בדיקה תעביר בקשה זו לנת השרות מזמערכת ה .שירות
מערכת הבקרה תבחר  תקינה תימצא  להתחייבותהיה והבקשה. הזוכהשל 

הרפואי ת את מועד מתן השירועם הספק הרפואי ותתאם  אי וספק רפ
 מערכת הבקרה תבצע רישום של נתוני . להלן3.3 בסעיף התאם למפורט ב

.  למערכות המוסד הרלוונטיותעביר את פרטי ההתחייבות ההתחייבות ות
 והפנייה לספק הרפואי - התחייבות  מערכת הבקרה בסיום התהליך תשלח

 .תובעל -  ואי הרפלקבלת השירות
 פקיד התביעות למערכת הבקרהתשלח , היה והבקשה לא נמצאה תקינה

הסבר על סיבת תספק וראה לבדוק ולטפל בשגיאות שבהתחייבות וה
רופא / בשגיאות בתאום עם פקיד הכספיםיטפל פקיד התביעות. הדחייה
באמצעות   להפקת התחייבות  בקשה ממוחשבת חדשהישלח והמוסד

 .ירותשהמערכת הזמנת 
 

,  ותפקח אחריהןהתחייבויות שלא מומשובאופן שוטף תזהה מערכת הבקרה  
ותעביר את המידע בין אם היא נדרשה לבצע עבורן זימון תור ובין אם לאו 

 .שירותהת הזמנת כלמער
 
 

  ) או בלעדיהעם  התחייבות(תהליך קליטת חשבוניות  .2.2.3

  .גרת מכרז זההנדרש במסבתרשים שלהלן מתואר תהליך קליטת החשבונית  .2.2.3.1
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      מערכות ממוחשבות במוסדישות מטפלת בביטוח לאומי           גורם מטפל חיצוני/        גורם

)עם התחייבות או בלעדיה( תהליך קליטת חשבוניות 

קליטת
חשבוניות

תקין
?

הזן
חשבוניות

ידניות

טפל
בשגוי
ברוריובחורג

חריגים
ושגויים

לא

טיפול
בחריגים בירור 

וטיפול
בחריגים

מידע 
על

זכאויות

בדיקת
תקינות

חשבוניות

לא

כן בירורי
חריגים

הפק
חשבוניות

ידני/קובץ

1
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רופא
מוסד

פקיד תובע
התביעות

פקיד
כספים

ספק "מבקר"
רפואי

מסמכים
רפואיים

הזמנת 
שירות

מערכת
גמלה

תשלומי 
מינהל

מערכת
הבקרה

       מערכות ממוחשבות בביטוח לאומי ישות מטפלת בביטוח לאומי           גורם מטפל חיצוני/      גורם

)עם התחייבות או בלעדיה( המשך תהליך קליטת חשבוניות 

הפק
הוראת 
תשלום בדיקת

תקינות 
תשלום

שלם
י"עפ

הוראת
תשלום

עדכן
אישור
תשלום

עדכן
ביצוע

התשלום
ומועדו

הנפק
פוליסות
לספק

מכתב
הוראת
תשלום

1

תקין
? טפל

בשגויי
חשבוניות

טפל
בשגויי

כןחשבוניות

לא

 
 של מערכת הבקרה תקלוט ,לזוכהת מהספק הרפואי ולאחר שליחת החשבוני .2.2.3.2

החשבוניות  בחינת תקינות . ן את תקינותתבדוקת וו את החשבוניהזוכה
 . להלן3.4  בכפוף לכללים האמורים  בסעיף ואישורן תתבצע 

מול  הזוכהיבדוק   ,תקינהתמצא לא ) או חלקהכולה ( במידה וחשבונית 
הבעיה  אם .השגויים שנמצאו בחשבונית/חריגיםהנתונים האת הספק הרפואי 

  הוראה לפקיד הכספים בקרהמערכת ה תעביר , בספק הרפואיקשורה אינה 
יתייעץ במידת הצורך עם הכספים פקיד . שגוייםה/חריגים בנתונים הלטפל

שגוי ה/חריגנתון ה בטיפול תוצאות ה. פקיד התביעותאו עם /רופא המוסד ו
דחיית תשלום או ,  אישור תשלום-  בחשבוניתטיפולה להמשך  לזוכהו עבריו
 .  דחייה הסיבות ל הרפואי  בו תפורטנה הנפקת מכתב לספקו

תועבר , י מערכת הבקרה"תאושר ע ותקינהתמצא במידה והחשבונית 
 את החשבונית תקלוט תשלומי מנהל מערכת . המאושרת למוסדהחשבונית 
תעביר תשלומי מנהל מערכת . לספק הרפואיאת התשלום תעביר ו המאושרת
יתכנו קיזוזים ( הסכום ששולם מידע אודות מועד התשלום ובקרהלמערכת ה

 תנפיק ומערכת הבקרה ) דמותאו מק/ ואו עיקולים/בתשלום בגין חובות ו
 . התשלוםאת הרכב  המפרט  הרפואימכתב לספק

 את  אליו  ידרוש מהספקים הרפואיים לשלוחהזוכהמודגש בזאת כי 
שליחת חשבוניות .  על כך שיקפידו  ויפקח ממוחשביםכקבציםגם החשבוניות 

 המוסד  מראש ובכתב של י ספק רפואי תתאפשר באישור"  ע בלבדידניות
 .לכך
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  )תיעוד רפואי (תהליך קליטת תוצאות בדיקות .2.2.4

השירות הרפואי /בתרשים שלהלן מתואר תהליך קליטת תוצאות הבדיקות .2.2.4.1
 .  בתהליך זההזוכה ומעורבות י ספק רפואי " עתובעשניתן ל) תיעוד רפואי(

רופא
מוסד

פקידתובע
התביעות

פקיד
כספים

ספק "מבקר"
רפואי

מסמכים
רפואיים

הזמנת 
שירות

מערכת
גמלה

תשלומי 
מינהל

מערכת
הבקרה

   מערכות ממוחשבות במוסדישות מטפלת בביטוח לאומי            גורם מטפל חיצוני/      גורם

תהליך קליטת תוצאות בדיקות

קליטת
תוצאות 
בדיקות

תוצאות
מידע על
שירות
שבוצע

באמצעות
נייר/קובץ

ממצאים
מפורטים
באמצעות

נייר/קובץ אם נייר
הפניה 

לסריקה 

אם נייר
הקלד 
שירות 
שבוצע

קלוט 
מידע 
רפואי

הצג
מידע
רפואי

עדכן/הצג
מידע
רפואי
תובע

קליטת
ממצאים
מפורטים

צור 
קבצי 
מידע 
רפואי עדכן 

מימוש
התחייבות

 
 מידע אודות כהלזוהספק הרפואי יעביר  , תובעלאחר מתן השירות הרפואי ל .2.2.4.2

 ידרוש מהספקים הזוכהמודגש בזאת כי .  וממצאיו שניתן הרפואיהשירות
 באמצעות קובץ ממוחשב  זוכהל  הרפואי המידעמלוא הרפואיים לשלוח את 

דות שליחת מידע  ידני או.  על כך שיקפידו ויפקח )נתונים או מסמך סרוק(
מראש ובכתב ר י הספק הרפואי תתאפשר באישו"שניתן ע, השרות הרפואי

מערכת . בקרהוזן אל מערכת היייקלט או המידע הרפואי . המוסד לכךשל 
  .מוסדה אל תעבירו קובץ של מידע רפואי ו פיק תהבקרה 

העברת המידע הרפואי למוסד תעשה במקביל להעברת המידע אודות סיום 
לא יועבר למוסד מידע אודות סיום הטיפול . הטיפול בחשבונית הרלוונטית

 .אליו היא מתייחסתבונית כלשהי ללא עיבוד המידע הרפואי בחש
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 השירות נשוא מכרז זההגורמים השותפים בתהליך  הקשרים בין –סיכום  .2.2.5

ונים גורמים השהבתרשים שלהלן מתואר סיכום תהליך זרימת המידע בין  .2.2.5.1
  התחייבות הפקתהחל מהעברת הבקשה ל, המעורבים בתהליך שתואר לעיל

ה בתשלום החשבונית לספק הרפואי בתמורה לשירות  וכלזוכהלמהמוסד 
  .  ועדכון תוצאות השירות הרפואישנתןרפואי 

 
  

גורם מבקר

תוצאות 
שירות רפואי

התחייבויות

חשבוניות

נתוני זכאות

דוחות ניהוליים

כללים והסכמים

תרשים המתאר את העברת המידע בין השותפים 
בתהליך

בקשה להתחייבות
היזון חוזר להתחייבות

עדכון כללים והסכמים

דוחות ניהוליים

זכאים ונתוני זכאות

תוצאות שירות רפואי

התחייבויות שנשלחו

חשבוניות לתשלום

בירור חריגים

תובע

המוסד
ספק
רפואי

ור ת ן  ו ימ ז

ת ו ב
י י ח
ת ה

ת ו ר י ת ש ל ב ק ל ה  י פנ ה

י א ו פ ר ת  ו ר י ש ת  ו א צ ו ת  

ים ור יר ב
ר ו ת ם  ו א י ת

אי
פו

 ר
ת

רו
שי

ת ו י נ ו
ב ש ח היזון חוזר לחשבוניות

תשלום חשבוניות

ים ב ת כ מ    
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 טכנולוגיה – המוצעת על ידובקרה המערכת וממהמציע  מפרט הדרישות  .3
 ) S (ותשתית

 )I (כללי .3.1

המוצעת על ידו בכל הנוגע למכרז מערכת  וממציעהבפרק זה יפורטו דרישות המוסד מ .3.1.1
רשאי המציע מובהר בזאת כי . להלןיפורטו  הדרישות שבכל ציע לעמוד על המ. זה
 לנושאים שיפורטו להלן או לנושאים רלוונטים אחרים ואילו שיפורים כלול בהצעתו  ל

  .ניקוד האיכות של הצעתוקביעת יילקחו בחשבון ב
 

החל משלב ,  השירותים המפורטים להלןכלפק למוסד את המציע ידרש לס .3.1.2
 וכלה בהעברת ,מהםהרפואיים  הספקים הרפואיים והזמנת השירותים ההתקשרות עם

 וביצוע  הפקת דוחות ניהוליים,התיעוד הרפואי והחשבוניות המבוקרות לתשלום
 .המוסד בכפוף להנחיית והכל   ,בקרהעדכונים ושדרוגים במערכת ה, שינויים

 
 . מערכת הבקרה י המציע יהא " עהכלי המרכזי באמצעותו יתבצע מתן השירות למוסד .3.1.3

 
 :מודגש בזאת כי .3.1.4

 ."מנוע חוקה"פעולות הבקרה של מערכת הבקרה יבוצעו על בסיס  .3.1.4.1

  .ת ממוחשבתהיהולהיפך  הזוכה והעברת המידע בין המוסד .3.1.4.2

  .תהיה ממוחשבתולהיפך  והספקים הרפואיים הזוכההעברת המידע בין  .3.1.4.3

 
ניות  יכלול בנוסף על הדרישות הפרטבפרק זה לכל אחד מסעיפיםהמענה  .3.1.5

הפתרון המוצע  תיאור מקיף של  האמורים גםהמפורטות בכל אחד מהסעיפים
הסבר על , תיאור הגורמים המעורבים בתהליך, תיאור תהליכי העבודה: הכולל

תהליך ומענה על ל הבקרה תהליכיתיאור , חלקה של מערכת הבקרה בתהליך
 סעיף 1 את מטרות המוסד המפורטות בפרק וצעהשאלה כיצד משיג המענה המ

 1.2. 
לכל כמו כן המציע יציין לאילו מהדרישות הטכניות והתפעוליות המפורטות במענה  

טכניים  (ישנו מענה באמצעים הקיימים כיום באמתחתו, אחד מן הסעיפים בפרק זה
   .ה מתחייב להשלימו והזוכ מענה חלקי או שאין מענה כללו ולאלו ישנ)וארגוניים

בין אם כולן או חלקן מצוינות , יש להקפיד ולכלול את כל הדרישות לעיל במענה
 . בסעיפים ובין אם לאו
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 )S (םסמכימ/העברת מידעאופן  .3.2

 להיפךלמוסד ומהזוכה  מידעהעברת אופן  .3.2.1
ללא תלות באופן שבו המידע יגיע ,  אל המוסד ולהיפךהזוכה מהמידעכל  .3.2.1.1

 בקבציםיועבר , בין אם מפורטים להלן ובין אם לאו, וכהמהספק הרפואי לז
 לרכוש את התוכנה ולבצע הזוכהבאחריות ". כספת"באמצעות  ממוחשבים

את כל הנדרש על מנת שתהליך העברת המידע בין המוסד ובינו יעשה 
פרטים נוספים .  תעשה על חשבונוהזוכהלשימוש " כספת"רכישת ה. כהלכה

 בשלב בין הצדדים יסוכמו הזוכה בין המוסד ולגבי תהליך העברת המידע
 .האפיון

הזוכה יהיה אחראי למסירת כל מידע שהועבר אליו מהספקים הרפואיים 
בהתאם לדרישות וללוחות הזמנים המפורטים בסעיף , ומהתובעים למוסד

 .  להלן3.10 
 

  למוסד מהזוכה ידנייםםהעברת מסמכי .3.2.1.2

 לסריקה עביר הזוכה את המסמכים י, לאחר סיום הטיפול במסמכים .3.2.1.2.1
המסמכים יועברו לחברת . י המוסד" לו עפרטיה ימסרו ש,בחברת סריקה

,  בהתאם להנחיות המוסדהזוכהי "סומנו עאורגנו וייהסריקה לאחר ש
  .רפואיהאחת לחשבוניות והשנייה למידע ה:  ויופרדו לשתי מעטפות

 
 יוגדרו לחברת הסריקהמהזוכה החומר שמיועד לסריקה ת מועדי העבר .3.2.1.2.2

 . לפי שיקול דעתו הבלעדיי המוסד"ע
 

מובהר בזאת כי יתכנו שינויים באמור להלן מעת לעת בהתאם לצרכי  .3.2.1.2.3
 ולפי שיקול דעתו הבלעדי וכי לא תשולם לזוכה כל תמורה נוספת המוסד

 .  5בגין השינוי כאמור מעבר למפורט בהצעתו בתשובתו לפרק 
 

  ולהיפךלזוכההעברת מידע מהספקים הרפואיים  .3.2.2

שיועבר מהספקים הרפואיים הממוחשב  כי כל המידע ,דאוג לכך להזוכהעל  .3.2.2.1
המוסד מעדיף כי העברת המידע תעשה .  יועבר בצורה מוצפנת,אליו ולהיפך
 ".כספת"באמצעות 

 
ם מסמכים ידניים מהספקים הרפואיים לזוכה ומהזוכה לספקיה של אופן העבר .3.2.2.2

 . י הזוכה" יתואם ע,במקרים שיאושרו על ידי המוסד, הרפואיים
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 )S( התחייבויות .3.3

  הול הליך ביקורתי ונתחייבויותקבלת הבקשה לה .3.3.1

תועבר , המוסד לתשלום עבור שרות רפואי לתובע התחייבות הפקתהבקשה ל .3.3.1.1
 מערכת הבקרה.  באופן ממוחשב ממערכת הזמנת השירות של המוסדלזוכה

, בדיקת הבקשה להתחייבות תכלול.  ותבדוק את הבקשהעתקלוט את המיד
 :הבדיקות הבאותביצוע  את ,בין היתר

 היא למנוע מטרת הבדיקה .הפקת התחייבויות מיותרותאי פיקוח על  •
  ללא סיבה מוצדקת)בחלקן או במלואן (התחייבויות זהותהפקת שתי 

 שלהתחייבות שלא מומשה ופג תוקפה בלסיבה מוצדקת היא דוגמה (
 ).הספק הרפואי/כשל של המוסד/טעות

 
המוגדר בבקשה להתחייבות אל מול הרפואי השירות סבירות בדיקת  •

 .תובע בתיק ה והמידע הרפואיהאבחנות הרפואיות
 

שצוין בבקשה מול  רפואיה לקבלת השירותשל התובע זכאות הבדיקת  •
 .י המוסד"שיוגדרו עכללים 

 
ק פ לבחירת הסהזוכהור  יעב,היה והבקשה להתחייבות נמצאה תקינה .3.3.1.2

 .הרפואי וזימון תורים בהתאם למוגדר להלן
 

פקיד תשלח מערכת הבקרה ל, היה והבקשה להתחייבות לא תמצא תקינה .3.3.1.3
הערות ותספק הסבר על סיבת / הוראה לבדוק ולטפל בשגיאותהתביעות
 . הדחייה

 
 .onlineעל תהליך הבקרה של הפקת ההתחייבויות להתבצע גם  .3.3.1.4

 
 בדיקת  את כל האינפורמציה הנדרשת לצורך זוכהלהמוסד יעביר  .3.3.1.5

 .  ואישורהההתחייבות
 

מנוע "יהיה למערכת הבקרה , יבויות יהתחבקשה ללצורך ביצוע הבקרה על ה .3.3.1.6
 כללי הזכאות לשירותים רפואיים ,שינהל את החוקים הרפואיים, "חוקה

 .ב"וכיו סלי שרות מאושרים ללא צורך בהתחייבות, בגמלאות השונות
 

לרבות , ה לסעיף זה יפרט המציע כיצד יבוצע כל התהליך המפורט לעילבמענ .3.3.1.7
הבדיקות המפורטות וכן תהליך כל תהליך בדיקת ההתחייבויות וביצוע 

במענהו רשאי . רישומה והעברת האישור למוסד, דחיית ההתחייבות/אישור
יבדקו על ידי /המציע להציע בדיקות ופרמטרים נוספים לבקרה שיבוצעו

המוסד יבחן את . קרה בתהליך מתן האישור לבקשה להתחייבותמערכת הב
 .  הנדרש הרפואי לשירותים הרלוונטיות של הפרמטרים והבדיקות המוצע
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 בחירת הספק הרפואי  .3.3.2
 המוסד לתשלום עבור שרות רפואי תחייבותה הפקתהבקשה לאישור לאחר  .3.3.2.1

פואי ובמקרים שהבקשה להפקת התחייבות לא כללה ציון של ספק ר, לתובע
  הרפואי  את הספק הרפואי המתאים שיספק את השירותהזוכה יבחר , מסוים

 . בהתאם למפורט להלן תובעל
 

 קריטריונים לבחירת ספק רפואי .3.3.2.2

מערכת הבקרה תתמוך בבחירת ספק רפואי תוך התייחסות  .3.3.2.2.1
 : לקריטריונים הבאים

 .סוג הבדיקה הנדרשת •

 .תובעמיקום מגורי ה •

 . שוויוניות •

מידת העדיפות של הספק (פואי במערכת הבקרה דירוג הספק הר •
איכות  מדדי "י מערכת הבקרה עפ"דירוג זה יקבע ע). הרפואי

י נתונים קודמים "מדד זה יקבע עפ.  של הספק הרפואיהשירות
הרפואי  המצויים במערכת הבקרה לגבי מהירות מתן השירות

י הספק הרפואי מרגע שליחת ההתחייבות ומהירות "עבמלואו 
,  הרפואי החשבוניות והתיעוד הרפואי לאחר מתן השירותשליחת

תלונות מוצדקות של תובעים או תלונות המוסד לגבי איכות השירות 
 .ב" וכיוהרפואי

  
 מסוים רפואי בחירת ספק  .3.3.2.2.2

י "מובהר בזאת כי יתכנו מקרים בהם תהליך בחירת הספק הרפואי ע
בים בהם מערכת יתכנו מצ: לדוגמה. י המוגדר לעיל" לא יתבצע עפהזוכה

שאצלו , תובעלהרפואי הבקרה תבחר בספק רפואי לצורך מתן שירות 
הבחירה תהיה לקופת בהם מקרים באו ,  קודם רפואישירות תובעקיבל ה

  יבקש לקבל שירותתובעהמקרים בהם בהחולים שבה התובע חבר או 
 ,על מערכת הבקרה לגלות גמישות מספקת.  מספק רפואי מסויםרפואי

בין אם צוינו לעיל ,  האפשרייםהתרחישים השוניםמגוון את שתאפשר 
 . ובין אם לאו

 
שיש לו עם , יעביר המוסד לזוכה את כל ההסכמים,  ניהול המידע הרלוונטילצורך ביצוע .3.3.3

 וכן ,שרשאי כל ספק רפואי לספק, הספקים הרפואיים ובהם סוגי השירותים הרפואיים
 יעדכן המוסד את הזוכה  כמו כן.ותיהםאת הזכאים  לשירותים הרפואיים וסל זכוי

 . בהסכמים חדשים ובהפסקה זמנית או צמיתה בעבודה מול ספק מסוים
 

י מערכת " במענה לסעיף זה יתאר המציע את תהליך בחירת הספק הרפואי  שיבוצע ע    .3.3.4
רפואיים תוך התייחסות לסוגי ספקים רפואיים ושירותים , מראשיתו ועד לסופו, הבקרה
תיאור הגורמים , ציע יעמוד על חלקה של מערכת הבקרה בתהליךהמ. שונים

מנגנון הבקרה שייושם על תהליך /תיאור תהליך, המעורבים בתהליך זה ותפקידם בו
,  כמו כן יתאר המציע את התהליך להוספת הסכמים חדשים. בחירת הספק הרפואי 

 .תהשינוי פרטים של ספק והקפאת עבודה מול ספק לתקופה זמנית או צמי
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  שרות רפואי קבלת לזימון תור .3.3.5

השירות הרפואי מוגדר  כשרות ווכאשר , רפואיה ספקהבחירה של הלאחר  .3.3.5.1
 לצורך . לקבלת השירות הרפואיתובע תור להזוכהיתאם ,  זימון תורהמחייב

במידה והספק .  ועם הספק הרפואיתובע עם ההזוכהקביעת התור ישוחח 
, תובעלהרפואי למתן השירות , סדלפי הגדרת המו, הרפואי לא ימצא זמין

השני ", גדיר לה לבחור ספק רפואי נוסף במערכת הבקרה ויהזוכהיציין זאת 
מערכת הבקרה תבצע רישום . י הקריטריונים המוגדרים לעיל"עפ" באיכותו

 . של מועד ביצוע הזימון ותאריך הזימון
 

ם במהלך תקופת ההתקשרות תנפיק מערכת הבקרה דוח מעקב שוטף בהתא .3.3.5.2
 שיסייע למוסד בעדכון השירותים הרפואיים לגביהם נדרש 3.7 לאמור בסעיף 

מטרת המוסד היא שהשירות הרפואי יינתן לתובע במהירות . הזוכה לזמן תור
 .המרבית

 
על הזוכה לנהל את כל המידע הנדרש אודות השירותים  הרפואיים שיחייבו  .3.3.5.3

 .   הזוכה לבצע זימון תור את
 

 שינויים וביטולים של תורים .3.3.5.4

 יהיה אחראי על הטיפול בשינוי וביטול מועדי תורים לקבלת שירותים הזוכה
 כיצד יתבצעו הזוכהי המוסד ו"במהלך תהליך האפיון יוחלט ע. רפואיים

 .פעולות אלו
 

ציא זימון יוהוא רפואיים ירותים במענה לסעיף זה יגדיר המציע לאילו סוגי ש .3.3.5.5
כמו כן יתאר המציע כיצד יתבצע כל התהליך המפורט לעיל . ולאילו לא

  שבאמצעותם יבוצע זימון התור במידה ונדרש,במערכת הבקרה ומהם הכלים
לרבות פירוט הגורמים שיהיו מעורבים , )כל האמור לעיללתוך התייחסות (

ח על תקינות פיקושם  להזוכה שיפעיל ,בכל שלב בתהליך זה ומנגנוני הבקרה
 . התהליך

 
  תובעפקת התחייבות ושליחתה לספק הרפואי ולה .3.3.6

 הזוכהיבצע , )במידת הצורך (תובעתור להן ומיזספק רפואי ולאחר בחירת ה .3.3.6.1
 :את הפעולות הבאות

 .רישום של נתוני ההתחייבות במערכת הבקרה •
. רצוי כקובץ- הפקת התחייבות לספק הרפואי תוך מתן תוקף להתחייבות •

 יקלטו את ההתחייבויות אוטומטית  הרפואייםעוניין שהספקיםהמוסד מ
 שיעבדו באופן עם ספקים רפואייםויעדיף לעבוד ) בצורה ממוחשבת(

 .אוטומאטי
 העתק של ההתחייבות תובעלישלח  הוא ,  זימן את התורהזוכהבמידה ו •

שלח יהוא  לא נדרש לזמן תור הזוכהבמידה ו. תוך ציון מועד הזימון
עם האינפורמציה הרפואי הנדרש השירות המפרט את  מכתב תובעל

 .ב" הרפואי וכיושירותלבצע את העליו תוך כמה זמן : כגון, הרלוונטית
 

הזוכה ינהל רישום ומפתוח חד ערכיים של כל ההתחייבויות שמועברות  .3.3.6.2
 לספקים הרפואיים
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 תדירות הפצת ההתחייבויות לספקים הרפואיים .3.3.6.3

 בתדירות המוגדרת להלן בסעיף תתבצע העברת ההתחייבות לספק הרפואי 
 .3.2.2    בסעיףאמורבהתאם לאופן העברת המידע יתבצע  .3.10.3 

 
  על הפקת התחייבות לספק רפואידיווח למוסד .3.3.6.4

תאריך  כולל  הרפואישנשלחה לספקבות ימוסד על  ההתחיהזוכה ידווח ל
המועד שתואם לקבלת השירות  ו הרפואי שנבחרספקהפרטי , המשלוח
 .)י הזוכה"זומן תור עאם (הרפואי 

 
יפעיל מול הספקים את תהליך העבודה ש המציע תארסעיף זה ילבמענה  .3.3.6.5

מה יהיה , כיצד תעביר מערכת הבקרה את המידע לספק הרפואי, הרפואיים
תוך התייחסות לספקים , הספקים הרפואייםסרים בינו ובין מבנה העברת המ

  . ב"גודל הספק הרפואי וכיו,  הרפואייםשירותיםה לפי סוגי שוניםרפואיים 
 

  מעקב אחר מימוש ההתחייבות .3.3.7
 . שלא מומשותזהה את ההתחייבויותהבקרה מערכת  .3.3.7.1

 והתקיים אחד משני תובע נידרש לבצע זימון תור להזוכהבמקרים בהם  .3.3.7.2
 :ישים הבאיםהתרח

 ;ופג תוקף ההתחייבות הזוכהי "עתור לא בוצע זימון  •

א הוחזרו ל(התובע לא קיבל שירות רפואי , הזוכהי " עבוצע זימון •
 ;יבותיופג תוקף ההתח) מידע רפואי מהספק הרפואי/ תוצאות

 
תעביר מערכת הבקרה את המידע למערכת הזמנת שירות בצירוף הסבר לאי 

 לא תובעבוצע זימון לתור אך ה/ לא בוצע זימוןמדוע(מימוש ההתחייבות 
ניתן השירות הרפואי אולם הספק הרפואי טרם שלח את /הגיע

 . )ב"החשבונית וכיו/התוצאות
 

תוקף ההתחייבות ולא הוחזרו פג , תובעי ה"במקרים בהם זימון התור נעשה ע .3.3.7.3
 ובמידת הצורך תובעמול ה את הסוגיה  הזוכהיברר,  תוצאות מהספק הרפואי

 .על כך למערכת  הזמנת שירות וידווח ,מול הספק הרפואי
 

 לסעיף זה יסביר המציע כיצד יתבצע המעקב אחר מימוש במענה .3.3.7.4
קחו חלק בתהליך זה ימיהם הגורמים שי, ההתחייבויות במערכת הבקרה

 . ב" וכיוחלקה של מערכת הבקרה, מטעמו
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 )S (חשבוניות ותיעוד רפואי .3.4

  למוסד והעברתםמהספקים הרפואיים אי רפוהמידע החשבוניות והקבלת  .3.4.1
תוצאות (והמידע הרפואי כל החשבוניות שיועברו אליו   לכך יהיה אחראיהזוכה .3.4.1.1

מכל הספקים ) תובעהשירות הרפואי שניתן ל/ופרטים אודות הטיפול
 . הרפואיים העובדים מול המוסד

 
 חשבוניות ביסכם ישירות מול הספקים הרפואיים את מבנה הנתונים  הזוכה .3.4.1.2

ובלבד שיוכל להעביר למוסד את בהתאם לדרישות המוסד  ובמידע הרפואי
 - ו3.4.4  פים בסעייםהפרטים אודות החשבוניות והמידע הרפואי המפורט

 3.4.5 . 
 

 באמצעות לזוכהועבר מהספקים הרפואיים ל י"מודגש בזאת כי כל החומר הנ .3.4.1.3
לצורך אסמכתא לדרישת , עם זאת.  ויקלטו למערכת הבקרהשידור ממוחשב

 .  התשלום יעביר הספק הרפואי גם חשבוניות ידניות
 

ובכתב קבלת חומר ידני תתאפשר רק עם קבלת אישור חריג לכך מראש  .3.4.1.4
מידע הרפואי יזין הזוכה את נתוני החשבוניות והבמקרים אלו . מהמוסד

 מספקים  שייקלט אוטומטית, המידע שיוזן יהיה זהה למידע.למערכת הבקרה
 .  ממוחשביםשיעבירו את המידע בקבצים ,רפואיים

 
והתיעוד  ינהל רישום ומפתוח חד ערכיים של כל מסרי החשבוניות הזוכה .3.4.1.5

 .שלחו אליו מהספקים הרפואיים עבור המוסדישהרפואי 
 

 והתיעוד הרפואי מהספקים הרפואייםתדירות קבלת החשבוניות  .3.4.1.6

י "קבלת החשבוניות והתיעוד הרפואי מהספקים הרפואיים תתבצע ע .3.4.1.6.1
. 3.10 בהתאם לאמור להלן בסעיף ,  הרפואיסמוך למתן השירות בהזוכה
קות כגון אשפוזים או בדי(שירותים רפואיים הנמשכים על פני זמן לגבי 

י המוסד באילו מקרים יתקבלו "גדר ע יו ,)רפואיות הנעשות בשלבים
 .חלקיים רפואיים שירותים על חשבוניות ותיעוד רפואי 

 
 יגדיר לספקים הרפואיים את מועדי שליחת החשבוניות והתיעוד הזוכה .3.4.1.6.2

 . הרפואי ויעקוב אחר הגעתם אליו
 

ת והתיעוד  זה יתאר המציע את תהליך קבלת החשבוניומענה לסעיףב .3.4.1.7
 .הפיקוח והמעקב שיפעיל על תהליך זהמנגנון , הרפואי מהספקים הרפואיים

תיאור הגורמים , המציע יעמוד על חלקה של מערכת הבקרה בתהליך
  .המעורבים בתהליך ותפקידם בו



 

 רפואיי�בגי� שירותי�  חשבונות  שירותי בקרה על 2007)14(ת  'מכרז מס                     סד לביטוח לאומי ומה 
 

 37

 בדיקות תוכן - בחשבוניות ובתיעוד הרפואי לזוכהבקרה על המידע המועבר  .3.4.2
  ממוחשבות

יהיה למערכת הבקרה ,  על החשבוניות והתיעוד הרפואילצורך ביצוע הבקרה .3.4.2.1
 חוקי הגמלה השונים,  הכספיים, רפואייםהחוקים שינהל את ה ,"מנוע חוקה"

 .ב"וכיו
 

לבצע בין היתר את להשתמש בחוקים לעיל ועל מערכת הבקרה המוצעת  .3.4.2.2
 מהספקים הרפואיים בחשבוניות לזוכההבדיקות הבאות על המידע המועבר 

 :פואיובתיעוד הר
 

 .בגינו נדרש התשלוםרפואי הקיום ממצאים המעידים על מתן השירות  •
 . את השניד אחיםשירותים רפואיים הסותרקיום אי  •
 . אחרים רפואייםיםשירותים בהמוכלשירותים רפואיים קיום אי  •
 . הרפואי המוגדר בחשבוניתשירותבחינת הקשר בין האבחנה ל •
 .שוניםרפואיים קיום כפילות בשירותים  •
 . המחייבים התחייבות עבור השירותים הרפואייםקיום התחייבות בתוקף •

מול סל לשירות רפואי  בדיקת זכאות ,התחייבותלא הופקה במידה ו
 . רוע הספציפיילגמלה ולאשירותים מאושר 

מחירוני /קיום חיובים הנוגדים את הסכמי המוסד עם משרד הבריאות •
ן המוסד לבין הספקים  אשר נחתמו בי,או הסכמים/משרד הבריאות ו
 .הרפואיים השונים

 .וההסכםהרפואי  בדיקת התאמת התעריף ליום מתן השירות •
 שניתן ובין  רפואיבדיקת חפיפה בין חשבוניות המשלימות שירות •

התחשבנויות לרבות בדיקת ( ומניעת כפל תשלום חשבוניות מתקנות
 . )חוזרות

 .פואיבדיקה שהספק הרפואי מורשה היה לספק את השרות הר •
, תובעשם ה (מערכת הבקרהטעויות בהזנת הנתונים בבתיקון תמיכה  •

 ).ב"וכיו,  הרפואיסוג השירות, מספר ספק רפואי, מספר החשבונית, .ז.ת
 .שלמות קובץ המסרים ששודר •

 לעדכן ולנהל את כל המידע הזוכהבאחריות , הבדיקות לעיללצורך ביצוע  .3.4.2.3
 : לרבות, נטיבהרל

 
 . לגמלאות שונות ולאירועים שוניםריםניהול סלי שירות מאוש •
תוך יכולת קביעת לשירותים רפואיים משרד הבריאות  ניהול מחירון •

סוגי למשפחות , מסוימיםרפואיים  יםסוגי שירותתעריפים מוזלים ל
 תנהל מערכת הבקרה . רפואיסוגי שירות או לצירוף   רפואישירות

 .ים אחורה לפחות עד שבע שנ , כל שירות רפואיהיסטורית מחירים של
 אשר אינם עובדים עם המחירון של ,ניהול מחירונים של ספקים רפואיים •

מערכת הבקרה תנהל היסטורית מחירים של כל שירות . משרד הבריאות
 .עד שבע שנים אחורה לפחות,  רפואי

ים של המוסד עם הספקים הרפואיים הכוללים בין היתר ההסכמ ניהול  •
 .שים לספקמורהשירותים הרפואיים האת 

 . 'בדיקות וכו/סלי שירות/תעריפים/עדכון שינויים בהסכמים •
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 שיש לו , את כל ההסכמיםלזוכהיעביר המוסד , לצורך ביצוע הבדיקות לעיל .3.4.2.4
 שרשאי כל ספק , הרפואייםעם הספקים הרפואיים ובהם סוגי השירותים

רפואי לספק למוסד ומחיריהם וכן את הזכאים  לשירותים הרפואיים וסל 
 .זכויותיהם

 
 אשר מוגדר עבורן מחיר מחירון כלשהו ,מובהר בזאת כי שורות חשבונית .3.4.2.5

 לפי ,נטי שבנמצאביבדקו תמיד בהתייחס למחירון הרל, בהסכמי המוסד
 לא יעדכן הזוכהבמידה ו. י הספק הרפואי"עהרפואי תאריך מתן השירות 
הספק הרפואי ו,  את המחירונים הרלוונטיים3.10.3 בזמן הנקוב בסעיף 

ב בגין בדיקת החשבונית יהמוסד לא יחו, ידרש להגיש חשבונית מתקנתי
 .הזוכהבשנית על ידי 

  
 :מענה המציע לסעיף זה יכלול .3.4.2.6

. ביצוע הבדיקות אשר יופעלו בתהליך ,אוסף הכללים והחוקיםפירוט  •
כיצד , כיצד עובד מנוע החוקה, המציע יתאר את תהליך יצירת החוקים

 .במערכת הבקרהמוסיפים ומעדכנים חוקים ומהם החוקים הקיימים כיום 
 במסגרת בקרהי מערכת ה" שיבדקו ע,בדיקות ופרמטרים נוספיםפירוט  •

המוסד .  על החשבוניות והתיעוד הרפואיתהליך הבקרה הממוחשבת
הרפואי רות לשיוהפרמטרים המוצעים יבחן את הרלוונטיות של הבדיקות 

 . הנדרש
, אופן הניהול והעדכון של המידע הנדרש לצורך ביצוע הבדיקותתיאור  •

 . ל ותחזוקתו"מועדי עדכון המידע הנ
תתבצע הבקרה על חשבוניות ותיעוד רפואי שיועברו פירוט האופן בו  •

 .לזוכה
הסבר על אופן הטיפול בעדכון רטרואקטיבי של תעריפים וכללים  •

 ).ב"משרד הבריאות וכיולדוגמה של תעריפי (
 .שגויים ותהליכי הטיפול בהםנתונים תיאור אופן הדיווח על  •

  העברת החשבוניות והמידע הרפואי למוסדומועד אופן  .3.4.3

  יועברו ,י הזוכה" עושרו לתשלוםאבדקו והחשבוניות והמידע הרפואי שנ .3.4.3.1
 דרישה זו . 3.10 תוך פרק זמן האמור בסעיף ,  ממוחשביםבקבציםלמוסד 

 מהספקים הרפואיים לזוכהחלה גם על חשבוניות ותיעוד רפואי שיועברו 
 .3.2 יעביר את המידע למוסד בהתאם לאמור בסעיף  הזוכה. במסמכים ידניים

 
 מהספקים הרפואיים על גבי לזוכהמודגש בזאת כי כל המסמכים שיועברו  .3.4.3.2

ללא ,  ויועברו למוסד באופן מרוכז אחת לרבעון לפחותהזוכהי "יאספו ע, נייר
 .תלות בסריקתם על ידו

 
בצע תהליך העברת החשבוניות ת יסביר המציע כיצד יסעיף זהלבמענה  .3.4.3.3

מהו הפיקוח שיופעל , וממנו למוסדוהתיעוד הרפואי מהספקים הרפואיים אליו 
 . צעובצד יכי ועל תהליך זה

 שפורטו קודם לכן במענה ,לסוגיותלסעיף זה אין צורך להתייחס במענה 
 .3.4.1.7 לסעיף 
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  המידע שיועבר למוסד מהחשבוניות .3.4.4

המידע המפורט  כל למוסד יכללו את בקרהי מערכת ה"החשבוניות שישלחו ע .3.4.4.1
 :יםי השדות הבא"להלן עפ

 .י מספר הספק המוגדר במוסד" עפ–רפואי מספר ספק  •

 .מספר חשבונית •

 .תאריך החשבונית •

 .)במידה ויש (מספר ההתחייבות •

 .לתשלוםנדרש  סכום •

 .סכום מאושר לתשלום •

 . הרפואישירות שקיבל את התובעשם ה •

 .שירות הרפואי שקיבל את התובעשל ה. ז.ת •

  . לפי שורות בחשבונית הרפואישירותסוגי ה •

 . רפואישירות של כל סוג מזהה מספר +  רפואי שירותכמות כל סוג  •
 .ICD9CM שירותקוד בינלאומי לאבחנת  •

 .במידה ויש, סעיף תקציבי •

 . הרפואישירותתאריך קבלת ה •

 .במידה ויש, סוג גמלה •

 .במידה ויש, תאריך אירוע •

חלקי לגבי כמות ומחיר -אישור/דחייה/ נתוני אישור-סטטוס החשבונית  •
 .אישור חלקי/בציון הסיבה לדחייה,  רפואיוג שירותלכל ס

 במקרה  של , שאצלו נמצאת החשבונית בטיפולוהגורםתחנת הטיפול  •
 .דחייה/אישור חלקי

החשבונית , כלומר( מתמשך  רפואיבמקרה של חשבונית עבור שירות •
 ים הרפואייםיצוינו תאריכי השירות, )היא עבור חלק מתהליך הטיפול

ם  משך הטיפול עד כה והזמן שנותר עד לסיו,ום ניתן התשלםבגינ
 ).י ההתחייבות"במידה וידוע עפ (הטיפול

 יצוין שמדובר ,במקרה שהחשבונית מתייחסת לתיקון חשבונית קודמת •
 .   והסיבה לתיקוןבחשבונית מתקנת כולל מספר החשבונית המקורית

 
ת  לתמוך בסוגים שונים של חשבוניומערכת הבקרהמובהר בזאת כי על  .3.4.4.2

, יםתובעחשבוניות המכילות מידע על מספר , תובעכל לחשבונית : לדוגמה(
 ).ב" וכיוחשבונית המכילה מידע על מספר גמלאות

 
ו לרשות /שדות נוספים שיועמד/ מידע נוסףפרט המציע סעיף זה ילבמענה  .3.4.4.3

השדות המוצעים /המידעהמוסד יבחן את הרלוונטיות של . במידה ויש, המוסד
 . לשירות הנדרש
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 המידע שיועבר למוסד מחשבוניות ידניות .3.4.4.4

 , שיעביר הספק הרפואי לזוכה שיועבר למוסד מחשבוניות ידניותהמידע
,  המועברות באופן ממוחשב לזה המועבר מהחשבוניותיהיה זהה

 .3.4.4.1 בהתאם למוגדר בסעיף 
 

  רפואיהתיעוד ההמידע שיועבר למוסד במסגרת  .3.4.5

 כלאת לפחות יכלול ,   הבקרהי מערכת"המידע הרפואי שישלח למוסד ע .3.4.5.1
 :י השדות הבאים"המידע המפורט להלן עפ

 . הרפואיהשירות שקיבל את תובעשם ה •

 .השירות הרפואי שקיבל את תובעשל ה. ז.ת •

 .השירות הרפואימספר ההתחייבות על בסיסה ניתן  •

 .השירות הרפואיגין בם ושלנדרש תמספר החשבונית בה  •

 .תובעשנתן את השירות הרפואי להרפואי מספר הספק  •

 . תובע ל הרפואישנתן את השירותהרפואי שם וסוג הספק  •

 . ויש במידה, סוג גמלה •

 . במידה ויש, רועיתאריך א •

 כמותפירוט ה לרבות  תובע שקיבל ה הרפואייםיםשירות היסוגפירוט כל  •
 .מכל סוג

סוג  עבור כל להלןכמפורט , ת הרפואי שניתן התוצאות של השירופירוט •
  . רפואישירות

 .ופיע בשדות מקודדיםי" סיכום"למעט , כל האמור להלן •
 והמוסד בשלב הזוכהיסוכם בין " תוצאות"וה" הסיכום"כל המידע לגבי 

 .האפיון

 / אבחנות, מחלקה ,תאריך שחרור, תאריך אשפוז :אשפוזים •
ICD9 ,סיכום. 

 .סיכום, ICD9/ אבחנות, מחלקה, יקורתאריך ב: ביקור פנים •

 .סיכום, ICD9/ אבחנות, מחלקה, תאריך ביקור: ביקורי חוץ •

, שם הפרוצדורה, תאריך): בדיקות עזר וצילומים(פרוצדורות  •
 .CPT, פיענוח/סיכום, ICD9/ אבחנות

, רפואי-פרא השם השירות, תאריך: רפואיים-ים פראשירות •
 .CPT, פיענוח/סיכום, ICD9 / אבחנות

, כמות, שם התרופה, תאריך): כ תרופות כרוניות"בדר(תרופות  •
 .ICD9 / אבחנות

 .תוצאות, שם הבדיקה, תאריך: בדיקות מעבדה •

 .חלקיבאופן צע וב/ בוצע במלואו–  הרפואיהשרותסטטוס  •

 .בקובץ) אם ישנם(בנוסף יועברו הממצאים המפורטים  •

 לצורך שמירת מידע כל המידע לעיל יועבר יחד עם נתוני החשבונית למוסד .3.4.5.2
 .תובערפואי היסטורי לכל 

 
ו לרשות /שדות נוספים שיועמד/ מידע נוסףפרט המציע סעיף זה ילבמענה  .3.4.5.3

 המוצעים לשירות  שדותה/ המידעהמוסד יבחן את הרלוונטיות של . המוסד
 . הנדרש
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  ששולם לספק הרפואי פירוט התשלוםאודותלזוכה העברת מידע  .3.4.6

 מועד(את פרטי התשלום לזוכה ר המוסד יעבי, י המוסד" התשלום עביצועלאחר 
 את קלוט יהזוכה  .)ב" וכיוסכומים שקוזזו מהתשלום שאושר,  התשלוםסכום, הזיכוי

 .מערכת הבקרהלהמידע 
 

  לספקים רפואייםמשוב  .3.4.7

 לספקים יתן משוב  יהזוכה - אושרו חלקית /משוב לגבי חשבוניות שנדחו .3.4.7.1
או /כמות ו(ית שנדחו או אושרו חלקית ל כל השורות בחשבונעהרפואיים 

 ף כל הנתונים הרלבנטיים ובצרויועבר לספקים הרפואיים עםמשוב ה). סכום
 לבין הספקים הזוכהאופן העברת המידע בין . אישור חלקי/קוד סיבת הדחייה

כפוף לאישור יהא  לספקים הרפואיים והזוכההרפואיים יקבע ישירות בין 
 .  מראשהמוסד

 
 במקרה והמידע הרפואי שהתלווה לחשבונית -  חסרמידע רפואילגבי משוב  .3.4.7.2

או אינו עומד בדרישות המוסד / שלם ואינו לזוכהשהעביר הספק הרפואי 
,  בהצעה שהגישהזוכה ובדרישות הנוספות שהגדיר 3.4.5 המפורטות בסעיף 

 . הרפואי לספק הרפואי ללא תשלוםתוחזר החשבונית בצירוף התיעוד 
 

מהמוסד קבל מידע שהזוכה י לאחר –משוב לגבי חשבוניות שאושרו לתשלום  .3.4.7.3
אישור ידווח הזוכה לספק הרפואי על , על פירוט התשלום ששולם לספק

אופן העברת המידע בין הזוכה לבין הספקים הרפואיים יקבע  . התשלום
 .  כפוף לאישור המוסד מראשישירות בין הזוכה לספקים הרפואיים ויהא

 
או התיעוד הרפואי לא / יבהיר לספק הרפואי כי במקרה והחשבונית והזוכה .3.4.7.4

לא יקבל הספק הרפואי כל תשלום נוסף בגין , יעמוד בדרישות המוסד/תעמוד
קביעת מדד איכות נתון זה ישפיע על מובהר כי . י המוסד"האיחור בתשלום ע

 .עתידירפואי  שירות  של הספק הרפואי לצורך מתןהשירות
 

אם בשל דרישת (במקרים בהם תידרש מעורבות המוסד בבדיקת חשבונית  .3.4.7.5
 ת בדיק  בתוםהזוכהי " עיועבר המשוב, )המוסד ואם בשל בעיות שיתעוררו

 . לזוכההמוסד והעברת ההנחיות מצידו 
 

 הקשר עם הספקים הרפואיים לצורך מתן השירותים מודגש בזאת כי .3.4.7.6
 . בלבד ובאחריותו המלאההזוכהי "תעשה ע, ז זה למוסד נשוא מכרהרפואיים
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 )S (שגויים/טיפול בחריגים .3.5

 את המוסד הזוכהיערב , שגויים/במקרים בהם מערכת הבקרה תדווח על חריגים .3.5.1
 בתחום הזוכהבשלב האפיון יוגדר נוהל עבודה בין המוסד ובין . בטיפול בחריגים אלו

 . זה
 

 חריגאישור  .3.5.2

שמערכת הבקרה דחתה התחייבות   או  תשלוםנית  ידאשרל יאפשר הזוכה .3.5.2.1
 ורק במצבים שהמוסד יסמיכו לכך גורם י "ינתן רק עהאישור י. את אישורם
 . י המוסד"שיאושרו ע

 
תוך פירוט הגורם מטעמו , במערכת הבקרה יתועד כל אישור חריג שניתן .3.5.2.2

 .מועד מתן האישור והסבר, האישור החריגשנתן את 
 

התקשרות יוגדרו מחדש המקרים בהם יותר השימוש יתכן ובמהלך תקופת ה .3.5.2.3
 ללא דרש לבצע שינויים בהתאם להגדרות החדשותיי הזוכה ,חריגבאישור 
 .תמורה

 
 חלק מהשורות נמצאו שגויות ונדרשרק  בה ,מובהר בזאת כי במקרה של חשבונית .3.5.3

 שורותיתר לא יעוכב התשלום לספק הרפואי בגין , המוסד/הזוכהי " עין יבירור בענ
 . חשבונית התקינותה

 
השגויים במערכת הבקרה וכיצד /עיף זה יתאר המציע כיצד יזוהו החריגיםלסבמענה  .3.5.4

שגויים במידה /יש להתייחס לסוגים שונים של חריגים. שגויים אלו על ידו/יטופלו חריגים
  .אישורים חריגיםויש הבדל בטיפול בהם ול

 

 )S( דרשבקרה כללית על השירות הנ .3.6

 לקיים הזוכהנדרש ,  זמןלאורך ח את איכות השירות הנדרש במכרז זה על מנת להבטי .3.6.1
כל החוליות המשתתפות בשרות פיקוח ובקרה על צורך מנגנונים ובדיקות לשל שורה 

 . ומאגר הנתוניםבקרהמצב מערכת הכולל , הנדרש במכרז זה
 

ה  להעמיד מנגנון בקרה כללי אחר כל התהליכים בהם שותפה מערכת הבקרהזוכהעל  .3.6.2
, לרבות מעקב אחר קבלת הנתונים מהספקים הרפואיים, ותהליכים המבוצעים בה

 הזוכהמנתונים במערכת הבקרה וכן אחר תהליך העברת הועדכונם קליטת הנתונים 
 . למוסד

 
בקרה ומאגר ה כיצד תבוצע הבקרה על תפקוד מערכת המציעתאר במענה לסעיף זה י .3.6.3

מערכת הבקרה והגורמים שיהיו אחראים אמצעי הבקרה שיונהגו ב, לרבות, הנתונים
יכולת הגיבוי וההתאוששות של מערכת הבקרה לאבטחת השרידות ואבטחת , עליהם

 הזמן הנדרש ךמשו, הגיבוי ושחזור הנתוניםאופן ביצוע ,  אשר מנוהלים בה,הנתונים
 .כמו כן יתאר המציע את אופן עדכון המוסד בממצאי תהליך הבקרה. לכל משימה
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 )S (חות"הפקת דו .3.7

 דוחות לצורך מעקב ופיקוח על היקף הפעילות ואופן מתן השירותלמוסד יספק  הזוכה .3.7.1
יעת וכן דוחות כלליים שישמשו כבסיס לקב, י הספק הרפואי"י הזוכה והן ע"הן ע

 .חלטות אסטרטגיותמדיניות וה
 

 מערכת הבקרהדוחות בקרה על  .3.7.1.1

 :להלןהמפורט כל דוחות הבקרה המפורטים בסעיף זה יכללו את 

 : לדוגמה. השירות/משך זמן הטיפול בכל אחת מתחנות הטפול •

o  משך הזמן מרגע קבלת הבקשה להתחייבות ממערכת הזמנת
 .השירות ועד לזימון התור

o  משך הזמן מרגע קבלת הבקשה להתחייבות ממערכת הזמנת
 .השירות ועד להוצאת ההתחייבות

o  ועד ההזוכמשך הזמן מקבלת החשבוניות והתיעוד הרפואי אצל 
 .העברתם למוסד

הדפסת תדפיסים מדגמיים של תחשיבי מערכת הבקרה לחשבוניות  •
 .נבחרות

מספר ,  חלוקה לתחומים בהם ניתנו האישורים– אישורים חריגים •
 . האישורים שניתנו והגורמים שנתנו את האישורים

 . ולפי שירות רפואימספר חשבוניות וסכום שאושר לפי ספק רפואי •

 . סכום שאושר לתשלום לאחר ערעור הספק הרפואימספר חשבוניות ו •

 . שעברו לברור ידני מול המוסד, התפלגות החשבוניות- 1דוח חריגים  •

 .הזוכה שעברו לברור ידני מול , התפלגות החשבוניות- 2דוח חריגים  •

י הספק הרפואי לבין הסכום " פער המחירים בין הסכום המבוקש ע •
 .הספק הרפואי וסוג  רפואיהמאושר לפי סוג שירות

:  אושרו חלקית בחלוקה לפי סיבת דחייה /מספר החשבוניות שנדחו •
 .'תיעוד רפואי לקוי וכו, העדר תיעוד רפואי, כספית
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  הרפואייםהשירותיםמתן דוחות בקרה על  .3.7.1.2

 :המפורט להלןכל דוחות הבקרה המפורטים בסעיף זה יכללו את 

 :  מעורבים הספקים הרפואייםוהזמן בהמתייחסים למשך דוחות  •

 : לדוגמה

o  משך הזמן ממועד הוצאת ההתחייבות ועד למועד התור אצל הספק
השוואה בין ספקים רפואיים שונים המספקים תוך ביצוע (הרפואי 

  רפואייםי חתך של שירותים" וגם עפשירות רפואילמוסד את אותו 
 שזימון , רפואייםשירותיםלעומת  את זימון התור הזוכהלהם מבצע 

 ).תובעי ה"התור מתבצע ע

o  מספר הדחיות ומשך הזמן עד למועד התור החדש –דחיית תורים 
 .הספק הרפואי ושירות רפואי לפי סוג שנקבע

o שירות אם מדובר ב( י הספק הרפואי" ע הרפואימשך מתן השירות
 ).ב"שיקום וכיו,  מתמשך כגון אשפוזרפואי

o הספק הרפואי ועד י" עשירות רפואימשך הזמן ממועד מתן ה 
 .לקבלת החשבונית והתיעוד הרפואי

o בקשה כלשהי לספק הרפואי ועד /משך הזמן ממועד העברת הודעה
 . למענה עליה

  כבסיס לקבלת החלטות עתידיות כללי שישמשו מידעחות דו .3.7.1.3

 :המפורט להלןכל הדוחות הכלליים המפורטים בסעיף זה יכללו את 

 .שירות רפואיהרגלי הצריכה של מטופלים לפי סוג  •

 . ורכישות לפי סוגי ספקים רפואייםשירות רפואיחתך עלויות סוגי  •

 . לפי ספק רפואישירות רפואיחתך עלויות סוגי  •

י " שיוגדר ע,עולים על סכום מסוים המופיעים בחשבונית התשלומים •
 .המוסד

י " שיוגדר ע, על סכום מסויםעולה ים שעלותם  לתובע רפואייםשירותים •
  .המוסד

 . התחייבויות שלא מומשודוח •

 .כמות השינויים והביטולים בזימוני תורים •

תוך ,  שמקבל המוסד מכל ספק רפואישירות רפואיפילוח של סוגי  •
כמויות , התייחסות למחירון על פיו משלם המוסד לספק הרפואי

 למוסד  הרפואיי הספק"הניתנים מכל סוג עהרפואיים ם רותיישה
 . רפואיר כל סוג שירותוהתשלום הכולל הניתן לו עבו
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י המוסד א רש, עם זאת.על גבי מדיה מגנטיתחודש כל הדוחות יועברו למוסד אחת ל .3.7.2

 באופן  מיידי ובמקרה זה ,האמורים כולם או חלקםאת הדוחות לדרוש מן הזוכה להפיק 
  .5יבצע זאת הזוכה ללא כל תשלום נוסף מעבר לתמורה המפורטת במענה לפרק 

 
חצי שנתיים , רבעונים(תקופתיים דוחות  הזוכהיפיק , מורים לעילבנוסף לדוחות הא .3.7.3

 הדוחות יסופקו .שישוו בין פרמטרים שונים המפורטים בדוחות לעיל על פני זמן) ב"וכיו
 מטעמו וללא תמורה נוספת מעבר לתמורה המפורטת במענה י דרישה"למוסד עפ

 .5לפרק 
 

 לעיל מפורטים ה לאלה מעבר יםחות נוספ"במידה והמוסד יהיה מעוניין בהפקת דו .3.7.4
 המבוססים על המידע הקיים במערכת ,בהצעתומציע השהציע דוחות נוספים לרבות (

 ם להפיקהזוכהמתחייב , ) במערכת הבקרהרשםהמוסד וימהבקרה או על מידע שיקבל 
 לצורך הפקת ). שבתות וחגיםללא כול( ימים ממועד העברת הבקשה אליו 3בתוך 

הדוחות יסופקו . ם עם המוסדותאהנדרש במשך הזמן  יקבע ,רדוחות מורכבים יות
י דרישה מטעמו וללא תמורה נוספת מעבר לתמורה המפורטת במענה "למוסד עפ

 .5לפרק 
 

לא הדורשים קבלת נתונים מהמוסד ולצורך הפקת דוחות לפי פילוחים שונים מובהר כי  .3.7.5
  .רשים את הנתונים הנדלזוכהיעביר המוסד , מצויים במערכת הבקרה

 
 למוסד את הנתונים הזוכהיעביר , במידה והמוסד יהיה מעוניין להפיק דוחות בעצמו .3.7.6

 .הרלוונטיים מתוך מערכת הבקרה
 

 : מענה המציע לסעיף זה יכלול .3.7.7

המוסד יבחן את . אם קיימים כאלו, להפיקהמציע דוחות נוספים שביכולת  •
 .לשירות הנדרשים  המוצעדוחות הרלוונטיות של ה

  הפקת דוחות חדשיםאופן,  המפורטים לעילרט על אופן הפקת הדוחותמפוסבר ה •
לעמוד בדרישות עתידיות של הבקרה גמישות מערכת , שאינם מפורטים לעיל

 .ב" וכיוי המוסד"כולל העברת הנתונים לצורך הפקת הדוחות ע, דוחות

 

 )S(ניהול המידע במערכת הבקרה  .3.8

 תיעוד מידע .3.8.1

החלטה במערכת הבקרה יהיה מתועד כך /כל המידע שישפיע על קבלת תוצאה
 .ניתן יהיה לעשות בו שימוש, שבמקרה הצורך

 
 ). data model(במענה לסעיף זה יפרט המציע את מודל הנתונים  .3.8.2
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  )S (שאילתות וברורים פרטניים .3.9

 online לתת מענה בקרהתידרש מערכת ה, במסגרת השירותים הנדרשים במכרז זה .3.9.1
 האם התחייבות : לדוגמה.י גורמים שונים במוסד"יועלו ע ש,שאילתות שונותבקשות ול

האם הספק הרפואי קיבל ? היכן עומד הטיפול בחשבונית מסוימת? מאושרתמסוימת 
 נכללו בתשלום  רפואייםאילו שירותים?  שסיפקרפואיהשירות תשלום מלא בגין ה

שת  מסוים בשתובע שניתן ל הרפואישירותמהו ה?  ששולם לספק הרפואי,האחרון
, תשלומים חריגיםהאם בוצעו  ? ומהןחשבוניות פתוחותהאם יש  ?החודשים האחרונים

  ?מהם ולאיזה ספק רפואי
 

 : כלולמענה לסעיף זה יה .3.9.2
תהליך המענה לשאלות תוך התייחסות לסוגי , מסכי האחזור של מערכת הבקרהתיאור 

ם נגישים  שנגישים למערכת הבקרה וגורמים שאינ,שאלות שונים ולגורמים במוסד
 .לזמינות המענהכן אליה ו

 
 )S( מערכת הבקרהתפעול שוטף של  .3.10

, במסגרת מתן השירותים למוסד הזוכהמרכיבי התפעול השוטף הנדרשים מחלק מ .3.10.1
 . בפרק זהמפורטים להלן

מפורטים לוחות הזמנים ) שלישית מימיןעמודה " (זמן מענה נדרש" בעמודת 
  .היה חייב הזוכה במכרז לעמוד ושבהם יבהם מעוניין המוסדהמקסימאליים 

זמן מענה להציע המציע  ראשי )עמודה ראשונה משמאל( "זמן המענה המוצע"בעמודת 
 ". זמן מענה נדרש" בעמודת זה המוגדרמקצר יותר 

 
ציין . " זמן המענה הנדרש"כי אין המציע רשאי להציע זמן מענה ארוך ממובהר בזאת  .3.10.2

במידה , את המציע בהתקשרותו עם המוסדדבר  היחייב,  מענה  קצר יותרהמציע זמן 
 .ויזכה במכרז זה
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 :בטבלה שלהלן מובא פירוט הפעילויות וזמן המענה לכל אחת מהן .3.10.3

 זמן מענה מוצע זמן מענה נדרש פעילות 'מס

  מרגע אישור ההתחייבות שני ימי עבודהתוך    רפואיהעברת התחייבות לספק 1
 . במקרה ולא נדרש זימון תור-

 ,מרגע קביעת התורני ימי עבודה  שתוך 
 .במידה ונדרש

 

אישור מרגע שני ימי עבודה  תוך  זימון תור 2
 .ההתחייבות

 

הפקת ההתחייבות מרגע שני ימי עבודה  תוך  תובעמשלוח מכתב ל 3
 לספק הרפואי

 

 , בזמן אמת-  OnLineבהפעלה  דחיית הבקשה להתחייבות/אישור 4
י עבודה  שני ימתוך  -בהפעלה באצווה 

  .י המוסד"ממועד שליחת הבקשה ע

 

איסוף חשבוניות מהספקים הרפואיים  5
 ) מתמשךשירות רפואיכולל עבור (

  שני ימי עבודה   תוך 

  עבודהשלושה ימי תוך -בדיקה אוטומטית   בדיקת החשבוניות והתיעוד הרפואי 6
  ימי עבודה  שבעהתוך  -בדיקה ידנית 

 

וצאות בדיקת העברת החשבוניות ות 7
 החשבוניות למוסד בצירוף התיעוד הרפואי

   ממועד סיום הבדיקה  עבודה שלושה ימיתוך 

   עבודה  יוםתוך  םעדכון מחירוני 8

כללים ותקנות משרד , שינוי חוקים 9
 המוסד/הבריאות

  תוך שני ימי עבודה  

עדכון מידע אודות ספק /הורדת/הוספת 10
 הוספת לרבות (מערכת הבקרהרפואי ב

 )ספקי רפואי
   עבודה  יום תוך 

, תיקונים, תודיווח למוסד על השלמ 11
עדכונים והתאמות המתבקשות מהנחיות 

 או משרד הבריאות/המוסד ו
   עבודה  יוםתוך 

 3.7.2  עיף ראה ס   הפקת דוחות 12
 

 

 
ענה הנדרשים של מרכיבי שירות המופיעים בפרק זה המ/מודגש כי כל זמני הביצוע .3.10.4

 .הזוכהיחייבו את , בין אם הם מופיעים בטבלה לעיל ובין אם לאו, וביתר מסמכי המכרז
 

 חשוביתי ומיתהיערכות תשתית .3.10.5

אשר , חשובית שיבצעימהי ההיערכות התשתיתית והמהמציע יפרט במענה לסעיף זה 
 .וגדרים לעילמתן השירותים בלוחות הזמנים המתתמוך ב
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 )S (אבטחת המידע והנתונים .3.11

עדכונים ואחזור נתונים אך ,  אשר יאפשרו עיון בנתונים, יקים נהלים ומנגנוניםהזוכה .3.11.1
 ש הקשריאורק לגורמים המורשים לכך במוסד או שקיבלו לכך הרשאה בכתב מ

 . במוסד
 

הנתונים יכולת גיבוי והתאוששות לאבטחת השרידות ואבטחת שקיימת  יוודא הזוכה .3.11.2
 . אשר הוא מנהל

 
 לרבות אלו המתייחסות  כל דין יוודא שמירה והקפדה מלאה על קיום הוראותהזוכה .3.11.3

 . לצנעת הפרט וסודיות
 

או מי מטעמו בקשר / ישא באחריות המלאה לכל תביעה שתוגש כנגד המוסד והזוכה .3.11.4
ישפה את או בסודיות ו/לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו. י סעיף זה"לאי קיום מחויבות עפ

 .המוסד בגין כל הוצאה או הפסד או נזק שיגרמו למוסד עקב תביעה כאמור
 

על ידי  שהיא גישה כל שאין אליה ,  תעבוד בסביבת מחשוב נפרדתמערכת הבקרה .3.11.5
סביבת מחשוב : "להלן( צדדים שלישיים אחרים מלבד המוסד  או לקוחות,מערכות
 ").נפרדת

 
, דיסקטים, כגון דיסקים(דת מדיה מגנטית אין להוציא מתחום סביבת המחשוב הנפר .3.11.6

 אשר הוגדרו ,שלא במסגרת צרכי הדיווח, או פלטים אחרים כלשהם/ו) סרטים וקלטות
  .י המוסד"מראש ובכתב עהדבר  אושר  אלא אם כן עבור המוסד כמפורט בפרק זה

 
  בנוגע לניהול מאגרי המידע כאמורכל דין ישא באחריות המלאה לקיום דרישות הזוכה .3.11.7

 .זה ומתן השירותים נשוא מכרז
  

 והספקים הרפואיים תתבצע בהתאם הזוכה והמוסד ובין הזוכההעברת המידע בין  .3.11.8
 . מראשלכללים שהמוסד יקבע

 
מידע זה .  שנכנס למערכת הבקרה ומה ביצע, ינהל רישום ומעקב אחר כל גורםהזוכה .3.11.9

 .יועבר למוסד על פי דרישה
 

מערכת פעולות בל וזכויות גישה למידע מערכת הבקרה תתמוך בניהול הרשאות .3.11.10
,  יעביר למוסד רשימה שמית של בעלי התפקידים המועסקים על ידוהזוכה. הבקרה

תוך פירוט (או לשנות מרכיבים הקיימים בה /להם מותר להיכנס למערכת הבקרה ו
 ). כל עובדי "עהמרכיבים הניתנים לשינוי  

 
למערכת הבקרה ההזדהות בכניסה מערך  למוסד תיאור של הזוכהיעביר , כמו כן .3.11.11

י דרישות המוסד " מתחייב לנהוג עפהזוכה המוסד יבחן את הדברים ו.וניהול ההרשאות
 . במידה ותועלנה

 
עיף זה יתאר המציע את מערכת אבטחת המידע שינהיג במתן השירותים לסבמענה  .3.11.12

 .למוסד תוך התייחסות לכל הדרישות שהוגדרו לעיל
 

 )S(ת הבקרה שינויים ושיפורים במערכ .3.12

 יתכן והמוסד יהיה מעוניין בביצוע שינויים הזוכהבמהלך תקופת ההתקשרות עם  .3.12.1
ינהל , דרש ביצוע שינוי המחייב תשלום נוסףיבמידה וי. בפעילות מערכת הבקרה

 ובלבד שהתעריף לשעת  על גובה התשלום ותנאי העבודההזוכהמ עם "המוסד מו
 . לעובד המוצעעבודה לא יעלה על תעריף הממונה על השכר

 
במסמכי כבר מודגש בזאת כי ביצוע עדכונים ושינויים בדרישות ובהיקפיהן המפורטים  .3.12.2

נתוני ספקים  :כגון(לרבות ביצוע שינויים ועדכוני מידע במערכת הבקרה , המכרז
לדוגמא {הסכמים קודים בינלאומיים , סוגי שירותים רפואיים, תעריפים, רפואיים

ICD9{ ,היקפי בדיקת חשבוניות ותיעוד , תדירויות ולוחות זמנים, יקותשינוי כללים ובד
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הינו חלק מדרישות , )ב"הנפקת דוחות מסוגים שונים וכיו, שינוי שדות/הוספת, רפואי
 במסגרת מחיר השירותים שינקוב והתמורה בעדם כלולההשירות המוגדרות במכרז 

 . כל תשלום נוסףנתן עליהם י ולא י5מענה לפרק כ  שיגיש,המציע בהצעת המחיר
 

 :במענה לסעיף זה יפרט המציע .3.12.3

 .3.12.1 בסעיף   כמפורטסוגי השינויים שביצועם יחייב תשלום נוסף מהמוסד •
ייחסות למגוון התתוך , תיאור תהליך ביצוע השינויים לרבות בדיקות הקבלה •

 .שינויים
ציפות ושלמות של השרות הניתן למוסד במסגרת מכרז רהמציע  מבטיח האופן בו  •

 .במקרים של שינויים במערכת הבקרה שלא היו ביוזמת המוסד, זה
 

 )S (תמיכה ותחזוקה .3.13
 כללי .3.13.1

לרבות כל הנדרש ,  ישא באחריות המלאה למתן השירותים למוסדהזוכה .3.13.1.1
שדרוג , אחזקתן, הפעלתן, רישיונותקבלת (תחזוקת תוכנות בלטיפול בציוד ו

  הבקרהתחזוקה למערכת לספק תמיכה והזוכהבאחריות ). סאות ותקינותןגר
 . שלא תהיה פגיעה בשירות הניתן למוסדבאופן 

 
יתקין את מערכת הבקרה במספר עמדות מחשב הפזורות ברחבי  הזוכה .3.13.1.2

 שיותקנו , לספק שירותי תחזוקה למערכות הבקרההזוכה באחריות. המוסד
נשוא  כה לאורך כל תקופת ההתקשרותעל מנת שיעבדו כהל, במחשבים אלו

 שעות מרגע 24תוך בהם בשיתגלו  ,הוא מתחייב לטפל בתקלותומכרז זה 
 התקנת מערכת הבקרה במחשבי המוסד ותחזוקתה .ההודעה על התקלה

 . בלבדהזוכהבמחשבים אלו תתבצע על חשבון 
 

 . למכרז3.13 בנספח המציע יצרף להצעתו הצהרה בנוסח המובא .3.13.1.3
 זה יתאר המציע כיצד יספק תמיכה טכנית לתוכנות שיותקנו במענה לסעיף .3.13.1.4

  .במחשבי המוסד
 

 )S(בדיקת חשבוניות עבר ותיעוד רפואי  .3.14

תהליך בדיקת החשבוניות והתיעוד הרפואי , במסגרת השירותים הנדרשים במכרז זה .3.14.1
 לנפגעי פעולות שירות רפואייחול גם על חשבוניות עבר שהועברו למוסד בגין מתן 

האמורה הבדיקה . במועד שקדם למועד חתימת ההסכם נשוא מכרז זה, בדאיבה בל
 . י המוסד"מתאריך שיקבע עהחל  שהועברו למוסד ,תכלול את החשבוניות

 
שירות  את כל ההתחייבויות והחשבוניות שהועברו אליו בגין מתן לזוכההמוסד יעביר  .3.14.2

 . לעיל3.14.1 כאמור בסעיף  לנפגעי פעולות איבה מהמועד שיקבע רפואי
 

 תיעוד רפואי מספקים הזוכהיתכן ובעתיד המוסד יהיה מעוניין להעביר באמצעות  .3.14.3
וזאת ללא כל  שניתנו לפני תקופת ההתקשרות עימו  רפואייםרפואיים בגין שירותים

 , ההצעההגשתב . 5 במענה המציע לפרק תתמורה נוספת מעבר לתמורה המפורט
לקבל , מתחייב המציע כי יהיה ביכולתו להוסיף נדבך זה לשירותים שיספק למוסד

 . המוגדרים במכרז זהם התנאים באותהאמור ולהעביר את החומר 
 

 )S( והספקים הרפואיים הזוכההקשר בין  .3.15

 בירורים של הספקים הרפואיים מול המוסד ך ביצועלצור" איש הקשר" יהיה הזוכה .3.15.1
  יטפל בכל פנייה של הספקים הרפואיים הנוגעת למתן השירותיםוכההז. בענייניהם
נתונים העברת , לרבות פניות לבירור מצב התשלום ודרישות תשלום,  למוסדהרפואיים

 .ב"וכיו
 

מיהם , במענה לסעיף זה יתאר המציע כיצד יתבצע הקשר עם הספקים הרפואיים .3.15.2
 תתבצע העברת המידע בינו ובין כיצד, הגורמים שיהיו מעורבים ביצירת הקשר ושימורו

 . תוך התייחסות למספר תרחישים אפשריים, הספקים הרפואיים השונים
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 )I (מימוש .4

 פרטים על המציע וקבלני המשנה מטעמו .4.1

לחתום עליה ולצרפה    ,  6 בפרק  11.4. ב בנספח "על המציע למלא  את ההצהרה הרצ  .4.1.1
ביחס לעצמו  וביחס לכל אחד , על המציע לענות על הסעיפים הבאים,  בנוסף. להצעתו

 ).אם הוצעו למכרז זה(באותה המתכונת , מקבלני המשנה מטעמו
 )S(רטים  כללים פ .4.1.2

 .דואר אלקטרוני,  פקס, טלפון, כתובת המציע , )פ.ח(מספר חברה , שם המציע )1
 .שמות מנהלי החברה והוותק שלהם בתפקיד )2
 .מי העיסוק של החברהתחו )3
 .מבנה הבעלות על החברה )4

 
 )S(של המציע מחזור כספי  .4.1.3

בגין הכספי שלו בתחום שרותי בקרה על חשבונות מחזור את ההמציע יפרט  .4.1.3.1
ח "ויצרף אישור רו, 2006- 2004בכל אחת משלוש השנים  שירותים רפואיים

 .0.6.2.5  בהתאם לאמור בסעיף המאשר זאת
 

 )S(וותק וניסיון קודם  .4.1.4

 . שנת הקמת החברה .4.1.4.1

בקרה על חשבונות בגין ותק וניסיון מוכחים בהפעלת מערכות המטפלות ב .4.1.4.2
 . )M( 0.6.5  בהתאם לאמור בסעיף, שירותים רפואיים

 
 שירות דומה לנדרש סיפק/מספקלהם רשימת לקוחות , המציע יפרט בטבלה  .4.1.4.3

 הבקרהשמות גורמים נוספים המשתמשים במערכת ו במסגרת מכרז זה
 .0.6.4 בהתאם לאמור בסעיף  ,בחמש השנים האחרונות) מידה ויש(

 
המציע יפרט בטבלה רשימה של ספקים רפואיים מתוך הרשימה המופיעה  .4.1.4.4

בהתאם לאמור בסעיף , עימם הוא עובד כיום, 6  שבפרק 0.2.14בנספח 
 0.6.4. 

 
  )L(  מטעם המציעכוח אדם .4.1.5

יעמיד המציע לרשות המוסד צוות עובדים העומד , לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה
 :ות הבאותבדריש

 
 בעל -  לדרישות המוסדמערכת הבקרהתאמת מנהל פרויקט לתקופת ה .4.1.5.1

 בניהול פרויקטים בהיקף דומה לנדרש במכרז זהלפחות ון שלוש שנות ניסי
 תינתן עדיפות למנהל פרויקט בעל ניסיון. במהלך חמש השנים האחרונות

 .נשוא מכרז זהבתחום 
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במהלך , יהול שירותים ללקוחות שנות ניסיון בנ3  בעל-מנהל תפעול שוטף  .4.1.5.2

 . חמש השנים האחרונות
 

 2 -ו תואר אקדמי ת/ בעל, או אחות מוסמכתךאח מוסמ –אחראי מקצועי  .4.1.5.3
,  תיעוד רפואיתאו  בעבוד/ושנות ניסיון בעבודה מעשית בתחום הרפואי  

 .בשלוש השנים האחרונות
ניסיון של   יהא  על ידו או לאחות המוצעתאח המוצעלתן למציע שינייתרון 

 .בקרהבעבודה עם מערכת היותר או שנה אחת 
 

מנהל התפעול השוטף ישא עובד אחד  ואין מניעה כי בתפקידי מנהל הפרויקט .4.1.5.4
 .דרישות שפורטו לעילכל ה ובלבד שיעמוד בהזוכהמטעם 

 
 המעידים  ,המוצעים לפי סעיף זהיש לצרף קורות חיים ותעודות של העובדים  .4.1.5.5

עבור מנהל הפרויקט ומנהל התפעול . נדרשים לעילעל הניסיון והכישורים ה
 .טלפון'  תוך ציון שם איש הקשר ומסהשוטף יש לצרף גם המלצות מלקוחות

 
 פים בסעימעבר למפורט בעלי תפקידים נוספים המציע יפרט בהצעתו , בנוסף .4.1.5.6

פעיל במתן השירותים בכוונתו להש, )מספרםלרבות ( 4.1.5.3  - 4.1.5.1 
 יםינטוו רל ומסמכים נוספיםרות חיים  יש לצרף קו.נשוא מכרז זה למוסד

 . המוצעיםלהוכחת היכולת של בעלי התפקידים
 

למוסד בכריתת הסכמים שיסייע  ,מטעמוכח האדם את  המציע יפרט כמו כן  .4.1.5.7
וניסיון  בעל כישורים על כח האדם המוצע להיות .הרפואייםמול הספקים 

ומסמכים נוספים להוכחת היכולת רות חיים יש לצרף קו.  מתאימים לעניין זה
 יהיה מורכב כח אדם זהמובהר בזאת כי אין מניעה כי . כח האדם המוצעשל 

 .מעובדי המציע הלוקחים חלק בפרויקט בתפקידים אחרים
 

עץ תרשים לצרף להצעתו על המציע ,  לאמור לעילבנוסףמובהר בזאת כי  .4.1.5.8
המציע . צוות העובדים מטעמו במתן השירותים למוסד המפרט את מבנה

 בכל שלבועסקו במתן השירותים למוסד שי ,בעלי התפקידיםגדיר מיהם י
בשלב התפעול השוטף , מערכת הבקרההתאמה של דהיינו בשלב ה, ושלב

יש להגדיר . ע פיתוחים במערכת הבקרהובשלבים מאוחרים יותר לצורכי ביצו
 .מהם תחומי האחריות והמשימות של כל בעל תפקיד

 
התחלת לפני יובאו לאישור המוסד  4.1.5  המפורטים בסעיף הזוכהכל עובדי  .4.1.5.9

 להחליף את הזוכהבסמכות המוסד לדרוש מ.  הזוכהי "עלמוסד מתן השירות 
לרבות תקופות  (בכל שלב בהתקשרות עימו) כולם או חלקם(העובדים הללו 

 מתחייב להעמיד מועמדים אחרים במקומם העומדים בכל הזוכה ו)הארכה
 אין המוסד חייב .תוך חפיפה מסודרת, התנאים והדרישות המפורטים לעיל

, רםהזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסד או נזק שייג. לנמק דרישתו זו 
 .אם ייגרם כתוצאה מהפסקת העסקתו של עובד במוסד כאמור

,  יהיה מעוניין בהחלפת מי מעובדיו במתן השירותים למוסדהזוכהבמידה ו 
העובד במקרה כזה יהיה ,  הזוכה לקבל את אישור המוסד לכך מראש עלאיה

ויחויב , המחליף  בעל כישורים וניסיון זהים לכל הפחות לעובד המוחלף
 .  העובד המוחלףיחפיפה על ידבביצוע 
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 )S(קבלני משנה העובדים בשיתוף פעולה עם המציע במכרז זה  .4.1.6

 :על המציע לפרט, 4.1.1 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .4.1.6.1

, פקס' מס, טלפון, כתובת, הקבלן/  שם החברה-פרטי קבלני משנה  .4.1.6.1.1
 .שי קשרשמות הנציגים ואנ

 
 . הגדרת חלקם במתן השירותים למוסד במדויק ובצורה מפורטת .4.1.6.1.2

 
במידה והתוכנה של מערכת יש לפרט את שמות קבלני המשנה גם  .4.1.6.1.3

או תחזוקת מערכת הבקרה תבוצע /הבקרה הינה בבעלות קבלן משנה ו
 . י קבלן המשנה"ע

 
המציע אלא של קבלן משנה בבעלות במידה ומערכת הבקרה אינה  .4.1.6.1.4

 :הנתונים הבאים לגבי קבלן המשנהלהצעה צורפו י, מטעמו
 

 ).מ"לא כולל מע( השנים האחרונות 3 -מחזור כספי ב •

 .במידה ויש, שמות גורמים נוספים המשתמשים במערכת הבקרה •
 .פירוט ניסיון קבלן המשנה במתן שירותים דומים •

 . יצורפו המלצות רלוונטיות כולל איש קשר ומספר טלפון •

ייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתימה על טופס התח •
 )6 שבפרק   0.7.4 נספח(
 . קבלני המשנה/הסכם ההתקשרות של המציע עם קבלן •

י המוסד במידה והאחרון "הסבר לגבי תהליך רכישת מערכת הבקרה ע •
 .יהיה מעוניין בכך

 

  קיד דרישות התפ– הזוכהעובדי  .4.2

 מנהל הפרויקט .4.2.1

הפרויקט והתאמתו לדרישות וצרכי כל מנהל הפרויקט יהיה אחראי לביצוע  .4.2.1.1
ההתקשרות בין תקופת  מהלךשיוגדרו בזה או המוסד המוגדרים במכרז 

 והתאמתה בהתאם מערכת הבקרהכל שלבי הקמת לרבות ביצוע , הצדדים
  .למוגדר במכרז ובהצעה

 
 אשר יתקיימו במוסד בשלב ,ונים בדיהזוכהמנהל הפרויקט יהיה נציג  .4.2.1.2

,  האמורהבמהלך תקופת ההתאמה. מערכת הבקרהל  וההרצה שהתאמהה
 על ו במוסד וידווח ל הקשראישיעמוד מנהל הפרויקט בקשר הדוק עם 

 הזוכה ומידת מוכנותה ומוכנות מערכת הבקרההתקדמות ביצוע ההתאמות ב
 . להתחלת מתן השירותים למוסד

 
נציגי המוסד לאורך כל שעות היום בימי לפניות זמין מנהל הפרויקט יהיה  .4.2.1.3

ידריך אותם ויענה על כל שאלה ובקשה הנוגעת לתפקוד , הפעילות במוסד
 .מערכת הבקרה

 
 מנהל תפעול שוטף .4.2.2

 יפקח מנהל ,תום תקופת ההתאמה ומעבר בדיקות ההתאמה בהצלחהלאחר  .4.2.2.1
  ידיעללמוסד נשוא מכרז זה השירותים מלוא התפעול השוטף על מתן 

 .הזוכה
 

זמני התפעול , אחראי על תהליך העבודה השוטףמנהל התפעול השוטף יהיה  .4.2.2.2
 שיתקיימו , בדיונים מקצועיים ובדיוני מעקבהזוכהנציג הוא יהיה , כמו כן. 'וכו

 ,מעת לעת בנושאי איכות ויציבות השירות הניתן וייתן מענה לשינויים ובעיות
 .ז זה נשוא מכרשתתעוררנה במהלך מתן השירות
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  – אחראי מקצועי .4.2.3

בדוק את מרכיבי השירות הנדרש מההיבט יהיה זה שי ראי המקצועיהאח .4.2.3.1
תוך   התחייבות הפקתבדיקת השירות המוגדר בבקשה ל, לרבות, הרפואי
התאמת הספק הרפואי , תובעהשוואה לאמור בתיק הרפואי של הביצוע 

ל והתאמתו בחינת היקף השירות הניתן בפוע,  הנדרששירותשנבחר לסוג ה
 . ב"בירור סוגיות רפואיות עם הספקים הרפואיים וכיו, תובעלדיווח בתיק ה

 

 ) S(יום אצל המציע ם כקייהפתרון ה .4.3
, באמתחתוכיום  הקיימת בקרההמציע יתאר את מבנה הארכיטקטורה של מערכת ה .4.3.1

 .ואת הפונקציונליות הכלולה בה
  

העומדים לרשותו כיום האמצעים מוכנות של התאמה והמידת הלהמציע יתייחס  .4.3.2
 אל ,)כיום  אצלומצויים והכלים הארגוניים הבגרסתה הנוכחיתטכנולוגית המערכת ה(

יתבצע המענה לסעיף זה . 3מול הדרישות הטכניות והתפעוליות המפורטות בפרק 
 .אמצעות טבלה בפורמט המוצג להלןב

  
 .3 בפרק יופיעו כל סעיפי הדרישה במכרז "  סעיף במכרז- הדרישה "בעמודת  .4.3.3

 
יצויין הסעיף המתאים במענה  בו "  סעיף במענה למכרז–הפתרון המוצע "בעמודת  .4.3.4

 . דרישהלהתייחס המציע 
 

מערכת יציין המציע את מידת ההתאמה של "  מידת העמידה כיום בדרישה" בעמודת  .4.3.5
  והכלים הארגוניים הקיימים כיום אצל המציע הקיימת בגרסתה הנוכחיתהבקרה

 . למענה המוצע
 

שתופיע מספר המשימה הפניה ליציין המציע " תוכנית העבודה למימוש"בעמודת  .4.3.6
 )רשימת משימות לביצוע בתוכנית עבודה לתקופת ההתאמה  (4.4.5.1לסעיף במענה 

 במידה ,המציע מה הוא מתחייב לבצע על מנת לענות על דרישת המוסדבה יפרט 
 .אה בעמודה השנייה משמאל אינה מלצוינהומידת ההתאמה ש

שירות המופיעות בסעיפי הת והשיב בהצעתו על כל דרישעל המציע לוודא כי 
נדרש לבצע הוא המכרז ופירט איזה חלק מהדרישה קיים כבר היום באמתחתו ומה 

 .על מנת לעמוד בדרישה במלואה
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 : טבלת המענה .4.3.7

 -הדרישה  סודר
 סעיף במכרז

 –הפתרון המוצע 
סעיף במענה 

 למכרז

מידת העמידה 
 דרישה כיום ב

לא : יש לציין(
 /חלקית/עומד

 )מלאה

 תוכנית העבודה ב
 -למימוש

משימה ' מס 
 סעיףל  במענה 

 4.4.5.1    
 ------ מלאה 3.3.2.7 3.3.2.7 :דוגמה
 5מה משי חלקית 3.4.4 3.4.4  :דוגמה

3     
4     
5     
6     

 

 )S (תקופת ההתאמה .4.4

כך ,  הקיימת באמתחתובקרה ומערכת ההזוכהכל פעולות ההתאמה וההכנה של  .4.4.1
י המוסד יתבצעו בראשית "שתתאים לדרישות המוסד ותעמוד מוכנה לשימוש יעיל ע

 ").תקופת ההתאמה: "להלן(ההתקשרות 
 

 :זייםתקופת ההתאמה תתחלק לשלושה שלבים מרכ .4.4.2

 אפיון של הפתרון על כל הזוכהבשלב זה יבצע  – מערכת הבקרהאפיון  .4.4.2.1
. תכנון מבחני הקבלה ומדדי ההצלחה של תפקוד מערכת הבקרה, נדבכיו

 . מותנה באישור המוסדסיום האפיון
 

 את כל ההתאמות והשינויים הזוכה בשלב זה יבצע - התאמות ושינויים  .4.4.2.2
 לעבודה מול הספקים הרפואיים הנדרשים במערכת הבקרה לרבות התאמתה

 . ומול המוסד בהתאם לדרישות המובאות במכרז זה
 

  -בדיקות התאמה למערכת הבקרה  .4.4.2.3

לביצועי מערכת הבקרה  והזוכה עבודת  לבחינתבשלב זה יתבצע ניסוי .4.4.2.3.1
הניסוי יכלול שורה של בדיקות .  שירותים נשוא מכרז זההמתן מלוא  ב

לרבות בחינת הממשקים מול , כההזואיכות ורמת השירות של לבחינת 
חות "הפקת דו, עבודה מול הספקים הרפואיים, הספקים הרפואיים
 .ומענה לשאילתות

 אשר תבחן אותן ותיתן ,תוצאות הבדיקות יועברו לוועדה מטעם המוסד
תוצאות בדיקות . הזוכה ומערכת הבקרה על התנהלות  בכתב חוות דעת

ים הדרושים במערכת הבקרה  לשם ביצוע התיקונלזוכהההתאמה יוגשו 
התיקונים המתחייבים , ביצוע הבדיקות.  מתחייב לבצעםהזוכהו

וביצוע בדיקות התאמה לאחר מכן כלולים ) באם יידרשו(בעקבותיהם 
בהתאם לאמור בפרק  ,  בגין תקופת ההתאמהלזוכהבתמורה שתינתן 

 5. 
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 כי ,הצלחה של בדיקות ההתאמה ואישור וועדת הבדיקהעם סיומן ב .4.4.2.3.2

 תסתיים תקופת ההתאמה , עומדת בדרישות המוסדמערכת הבקרה
 . ויחל שלב התפעול השוטף של מערכת הבקרה

 
מהיום בו הודיע   ימי עבודה 10   -כתוך  תבוצענה התאמהבדיקות ה .4.4.2.3.3

 .רההבקמערכת וע כל ההתאמות הנדרשות בעל סיום ביצ למוסד  הזוכה
 

 על ידו שיבחר גורם ה תבוצענה על ידי המוסד או כל התאמבדיקות ה .4.4.2.3.4
 .לפי שיקול דעת בלעדי של המוסד

  
מובהר בזאת כי סיום כל שלב והמעבר לשלב הבא מותנה בקבלת אישור המוסד  .4.4.3

 . עמדו בהצלחה בשלב שנסתייםבקרה ומערכת ההזוכהש
 

 .  חודשים4 כי תקופת ההתאמה לא תעלה על מודגש  .4.4.4

  לתקופת ההתאמהוכנית עבודהת .4.4.5

המוצעת על ידו לתקופת יתאר בהצעתו את תוכנית העבודה המציע  .4.4.5.1
 : את המרכיבים הבאים, בין היתר, תוכנית העבודה תכלול. ההתאמה

 
 זוכה שהפתרון הנוכחי של ה, משימה עבור כל סעיף-רשימת משימות לבצוע  •

 מה הוא מתחייב המציע נדרש לפרט. אינו נותן מענה מלא לדרישות המוסד
 ).  ים וארגוניםטכנולוגי(לבצע כולל הסבר מפורט למהות השינויים הנדרשים 

כולל ) ארגוניות וטכנולוגיות(גאנט מפורט של כל הפעילויות הנדרשות לוח  •
לגבי כל פעילות יש לציין את הגורם .  שהם באחריות המוסד,פעילויות

 .הגורמים המשתתפיםואת  ההאחראי לביצוע
 .תוך חלוקה לשלבי הביצוע השונים, מן הכולל של תקופת ההתאמהמשך הז •
 .אבני הדרך של הפרויקט •

המוסד . לרבות פירוט הבדיקות שיבוצעו, תוכנית מוצעת לבדיקות ההתאמה •
 . הבלעדיבדיקות לפי שיקול דעתוולשנות יוכל להוסיף 

עם הספקים להתקשרות אוטומטית לוח זמנים כולל הערכת מוצעת תוכנית  •
 0.2.14בנספח  המופיעים )בתי חולים וקופות חולים (פואיים הגדוליםהר

  .6 שבפרק 
 . הרפואייםלפריסה כוללת מול כלל הספקיםתוכנית  •

 

 )S (תוכנית עבודה לתקופת התפעול והשירות השוטף .4.5

המציע יציג בהצעתו .  ףבתום תקופת ההתאמה תחל תקופת התפעול והשירות השוט .4.5.1
תוך התייחסות , שוטףהתמיכה בשירות התפעול ותקופת העבודה מפורטת לתוכנית 

בנוסף יציג המציע בהצעתו את .  הבקרהלמשך הזמן שידרש לתפעול מלא של מערכת
 . הבקרהתהליכי העבודה הפנימיים לתפעול מערכת

 
בראשית תקופת שדי  רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעהמוסדמודגש בזאת כי  .4.5.2

התפעול השוטף תופעל מערכת הבקרה באופן חלקי מבחינת היקף הספקים הרפואיים 
  . ידה על שיבחנו על ידה ועם הזמן יגדל היקף השירות הניתן ,או השירותים הרפואיים/ו
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   והשירותמערכת הבקרהתיק מפרט מרכיבי  .4.6

ותיאור מפורט של הבקרה ל מערכת  יספק למוסד תיק מפרט ובו תיאור כולל שהזוכה .4.6.1
 . בהתאם לאמור בפרקי המכרז, השירות הכולל שהוא מספק למוסד

 
ויעבירו הבקרה  עדכון במערכת/ לאחר כל ביצוע של שינוייעדכן את תיק המפרט הזוכה .4.6.2

 .למוסד
 

 מוקד שירות טלפוני .4.7

עות ה בין הש-ימים א: על הזוכה להפעיל מוקד שירות טלפוני שיפעל בשעות הבאות .4.7.1
 .17:00ועד  7:30

 
נציגי המוסד יוכלו לפנות למוקד השירות הטלפוני בכל שאלה ובקשה הנוגעת לתפקוד  .4.7.2

הפקס , באמצעות הטלפון, יוכלו לדווח על תקלות בכל שעות היממה, מערכת הבקרה
  .או באמצעות האינטרנט/או מענה קולי ו/או דואר אלקטרוני ו/ו

 
  מקום מתן השירותים .4.8

  . הזוכהממשרדי נתנו ירשים במכרז זה יהשירותים הנד .4.8.1

 מערכת הבקרה במחשבי המוסד .4.8.2

 הזוכה.  בסניפי המוסדמחשבים הבקרה במספר מערכת  יתקין את הזוכה .4.8.2.1
במידה ,  במחשבים אלואחראי לביצוע שדרוגים במערכת הבקרהיהיה 

 את דרישות החומרה ותוכנות מציע הטרפ בהצעתו י.התתחזוקלוידרשו וכן 
 .לואבים מחשמהתשתית 

 
 , הדרכות לעובדי המוסדהזוכהיקיים , בתחילת תקופת התפעול השוטף .4.8.2.2

 שתותקן במשרדי המוסד על מנת שיוכלו ,שיתפעלו את מערכת הבקרה
במהלך תקופת , בנוסף. להפעיל את מערכת הבקרה באופן עצמאי

במידה ויתבצעו ,  הדרכות נוספות לעובדים אלוהזוכהההתקשרות יקיים 
 התמורה בגין .יחייבו זאתהמוסד יקבע ש ש,כת הבקרהשינויים במער

 הזוכה ו5 בהתאם לאמור בפרק לזוכה שתינתן ,הדרכות אלו כלולה בתמורה
 . תשלום נוסףכל לא יהיה רשאי לדרוש תמורתה 

 
  פגישות עבודה .4.9

.  יתקיימו במשרדי המוסד בירושליםאו מי מטעמו / והזוכהכל פגישות העבודה של עובדי המוסד עם 
 . ועל חשבונו הזוכהלפגישות אלה תתבצע באחריותאו מי מטעמו /ו הזוכהגעת ה
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  הזוכהפיקוח על  .4.10

 לשם בחינת אופי  השירות הניתן שהמוסד ידרוש ממנו יעביר למוסד כל מידע  הזוכה .4.10.1
 וזאת ללא כל תמורה נוספת מעבר לתמורה המפורטת בפרק . ותקינותועל ידו למוסד

5 . 
 

  הבקרההמידע הקיים במערכת  .4.11

 . אישורו או ימחוק מידע ממערכת הבקרה ללא ידיעת המוסד/ לא יורידהזוכה .4.11.1

 .  בכל עתהזוכה והמוסד רשאי לקחת אותו מ,כל המידע במערכת הבקרה שייך למוסד .4.11.2
 

בכפוף ( מכל סיבה שהיא הזוכההיה והמוסד יהיה מעוניין לסיים את ההתקשרות עם  .4.11.3
 להעביר את כל הזוכהמתחייב , )הסכם - 6 שבפרק  0.7.3  בנספח 10 לאמור בסעיף

 לפי המידע המצוי אצלו במערכת הבקרה ובמסמכים נוספים לגורם שיקבע המוסד
 . שלומערכת הבקרה מהמועבר למחוק את כל המידע  וכן שיקול דעתו הבלעדי

 

 )S( מערכת הבקרהרכישת  .4.12

יתכן והמוסד יהיה מעוניין לרכוש , או בסיומה, הזוכהת עם במהלך תקופת ההתקשרו .4.12.1
מערכת רכישת . ולהפעילה באופן עצמאי,  על כל מרכיביהבקרהאת מערכת ה הזוכהמ

 הדרושים לצורך תפעולה התקין מערכת הבקרהכל מרכיבי רכישה של  תכלול הבקרה
 . ב"וכיו רישיונות, לרבות תוכנות, לאורך זמן

 
 למוסד את כל ההדרכה שתהיה נחוצה לו על מנת להפעיל את מתחייב לספק הזוכה .4.12.2

בהצעתו יציין המציע את משך ההדרכה  . באופן עצמאי ובהצלחהבקרהמערכת ה
, מערכת הבקרהשתידרש לנציגי המוסד כדי שיוכלו לתפעל באופן עצמאי ושוטף את 

 . שיעבירו את ההדרכההזוכהתוך ציון בעלי התפקידים והגורמים אצל 
 

 לבעלותו מערכת הבקרהתעבור , מערכת הבקרה ויחליט המוסד לרכוש את במידה .4.12.3
 . 0.7.5 כאמור בסעיף , הבלעדית של המוסד

 
המחיר . י המוסד" עמערכת הבקרה רכישת עלות המציע את יציין  5במענה לפרק  .4.12.4

 הממוחשבת בהתאם לאמור  הבקרהמערכתיכלול את כל העלויות הכרוכות ברכישת 
 .   לעיל



 

 רפואיי�בגי� שירותי�  חשבונות  שירותי בקרה על 2007)14(ת  'מכרז מס                     סד לביטוח לאומי ומה 
 

 58

 
היה והמוסד ירכוש את  –) אופציה (מערכת הבקרהשירות תחזוקה לאחר רכישת  .4.12.5

 .יהיה צורך להמשיך ולספק שירותי תחזוקה למערכת הבקרה, מערכת הבקרה
 :שירותי התחזוקה יכללו

o  מערכת הבקרהליקויים שיתגלו בפגמים ותיקון; 

o מענה לשאלות המוסד; 

o וג גרסאותשדר; 

מערכת  שירותי תחזוקה להזוכהמובהר בזאת כי המוסד לא מתחייב לרכוש מ
 שתוצע על ידו ,בהצעת המחיר  עם זאת .מערכת הבקרה במידה וירכוש את ,הבקרה
 מערכת הבקרהשנתיים כאחוז ממחיר התחזוקה ה שירותי עלותהמציע את יציין  
  .שיציע

 
 מערכת הבקרהאלמנטים הכרוכים בהפעלת במענה לסעיף זה יעמוד המציע על כל ה .4.12.6

כולל ההיבטים החוזיים הכרוכים בהעברת , י המוסד באופן עצמאי"הממוחשבת ע
 מערכת הבקרהוכן על כל הצעדים הכרוכים בהעברת  כל מרכיבי התוכנההבעלות על 

 . לתפעולו השוטף והבלעדי של המוסד
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 )M (עלות .5

 כללי .5.1

אין . לכתבי הכמויות והמחירים בפרק זההמציע יגיש הצעת מחיר מפורטת בהתאם  .5.1.1
הכמויות המפורטות בטבלת הכמויות .  לשנות את מבנה הטבלאות  ואת תוכנן

 . משמשות לצורך השוואת מחירוני ההצעות ואינן מחייבות את המוסד
 

המחירים בהצעת המציע יהיו נקובים יתר מחירי התוכנה והחומרה בכתבי הכמויות ו .5.1.2
ויחייבו את , נים למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זהנכונים ומעודכ, שקליםב

 .הזוכה לאורך כל תקופת ההסכם ותקופות הארכה אם תהיינה
 
 

כל המחירים בכתבי הכמויות והמחירים בהצעת המציע יכללו את כל הוצאות הזוכה  .5.1.3
וכל הוצאה אחרת שתידרש ) מ"למעט מע(מיסים , שעות נסיעה, שעות טכנאי: לרבות

לא תשולם לזוכה כל תוספת מחיר מעבר למחירים . פ מכרז זה"ירות עלמימוש הש
 .5.2הנקובים ובתוספת הצמדה כמפורט בסעיף 

 
הפריט הנדרש  לכל סוג נשוא מכרז זה יהיה קבוע , המוצר, מחיר השירות , מובהר כי .5.1.4

 ). לרבות בתקופות הארכת ההסכם אם תהיינה(ואחיד במהלך כל  תקופת ההתקשרות 
 

 שיש משמעות כספית בצידו יחול רק לאחר קבלת אישור בכתב או באמצעות כל שינוי .5.1.5
 . הקשראישדואר אלקטרוני מ

 

 :פירוט העלויות שלהלן את המציע יגיש הצעת מחיר הכוללת .5.1.6

 שיפורטו במענה לסעיף   לדרישות המוסדמערכת הבקרההתאמת  עלות .5.1.6.1
מערכת לרבות אפיון ,  לעיל4.4 יר יכלול את כל האמור בסעיף המח. 5.4.1 

 ומעבר מערכת הבקרהביצוע כל השינויים וההתאמות הנדרשים ב, הבקרה
 .בדיקות ההתאמה

 
יהיה פר תור  המחיר המוצע -  אצל ספק רפואיתובע קביעת תור לעלות .5.1.6.2

 .5.4.2 ג הכמויות המובא בטבלה בסעיף ויינתן בהתאם למדר
 

 יוצע באופן שיהא המוצע  המחיר - תובעבגין  תו בדיקת חשבוניעלות .5.1.6.3
שורות החשבוניות שקיבל המציע מספק /תמורה לבדיקת כל החשבוניותב

 בהתאם תינתןהצעת המחיר .  אחדתובערפואיים ל יםשירותעבור אחד רפואי 
המובא מספקים רפואיים רפואיים קבלו שירותים יים שתובעהלמדרג כמויות 
  .5.4.3 בטבלה בסעיף 
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  יוצע באופן שיהא המחיר המוצע- )מידע רפואי ( ביצוע תיעוד רפואיעלות .5.1.6.4

מידת י " אחת ויינתן עפחשבוניתשורת המופיע בעבור ביצוע התיעוד הרפואי 
 מבטאת את העבודה המושקעת אשר , מורכבות הביצוע של התיעוד הרפואי

 .בפענוח המידע הרפואי
  

 קטגוריות        השירותים 3-י המציע יהיה בעבור כל אחת מ"המחיר שיוצע ע
 :5.4.4  בסעיף ההרפואיים הבאות בהתאם לטבלה המופיע

 
 ). סוכר/בדיקת דם: דוגמה(תיעוד רפואי פשוט . א
 ).צילום חזה: דוגמה(תיעוד רפואי בינוני . ב
 ). יום פסיכיאטריאשפוז: דוגמה(תיעוד רפואי מורכב . ג 

. 6  פרק ב0.2.15שיוך השירותים הרפואיים לקטגוריות השונות מובא בנספח 
,  לאחת הקטגוריות,0.2.15 מופיע בנספח ינו שא, שיידרששירות רפואישיוך 

 .י המוסד ולפי שיקול דעתו הבלעדי" עקבעי
 

המחיר יוגדר בסעיף .  בזמן אמתיםשל אשפוז אנושית הקרביצוע בעלות  .5.1.6.5
 . אשפוזלכל  לביצוע בקרה 5.4.5 

 
את יכלול ו  5.4.6יצויין במענה לסעיףהמחיר . מערכת הבקרה רכישת עלות .5.1.6.6

 .  ושירות תחזוקהלמעט הדרכה, 4.12   בסעיף כל האמור
 

המחיר .  במקרה של רכישתהמערכת הבקרהשעת הדרכה לתפעול עלות  .5.1.6.7
 .5.4.7  סעיףצויין במענה למחיר זה י. 4.12.2 האמור בסעיף כל יכלול את 

 
 המחיר יכלול את כל - )אופציה (מערכת הבקרהשנת תחזוקה לעלות  .5.1.6.8

 המוצע מערכת הבקרה כאחוז ממחיר המחיר יוגדר. 4.12.5 האמור בסעיף 
 .5.4.8 סעיף צויין במענה ל וי5.4.6 בסעיף 

 
  המחיר יוגדר עבור שעת עבודה - שעת עבודה בסיוע בכריתת הסכמיםעלות .5.1.6.9

המחיר יוצע .   עליו בקשר לנושא זהעבור כל פעילות שתוטלהמציע של 
  .5.4.9 סעיף במענה ל

 
ורק אלו  יובאו בחשבון ,  5.4 סעיף במענה לירוכזו בפרק זה העלויות נשוא מכרז זה כל  .5.1.7

 .או בנספחים,  במענה לפרקים אחריםאין לציין עלויות. בבחינת ההצעות
 

קביעת  ( 5.4.4  - 5.4.2 בסעיפים  בגין השירותים המתומחרים לזוכהמחיר שישולם ה .5.1.8
 תובעשנתן לפואיים רבגין שירותים אחד בדיקת חשבוניות שניפק ספק רפואי  /התורים

 שניתן בחודש הרלוונטי כפול ,יהיה בכפוף למספר השירותים הכולל) תיעוד רפואי/אחד
אם  - עבור קביעת תורים: לדוגמה. המחיר המוצע לביצוע מספר זה של שירותים

 הינו זה שציין בשורה לזוכההמחיר שישולם ,  תורים200ו בחודש מסוים נקבע
 הינו לזוכה המחיר שישולם -  תורים350אם נקבעו . 200כפול ) 2( בעמודה לישיתהש

 . 350כפול ) 2( בעמודה רביעיתזה שציין בשורה ה
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 תנאי תשלום .5.2

ההצמדה תחל , )להלן המדד(המחירים בהצעת המציע יוצמדו למדד המחירים לצרכן  .5.2.1
 .כפי שנקבע במכרז זה,  מהמועד האחרון להגשת ההצעות18 -רק בתום החודש ה

יחול שינוי במדד הרלוונטי ,  החודשים הראשונים של ההתקשרות18אם במהלך 
כפי שנקבע במכרז ,  ומעלה מהמועד האחרון להגשת ההצעות4%ושיעורו יעלה לכדי 

שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בין מדד : תעשה התאמה לשינויים כדלהלן, זה
גשת לבין המדד הקובע במועד ה , 4%שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את 

 .החשבון
 

המוצרים או הפריטים יהא כנגד הזמנת עבודה שהמוסד יוציא , החיוב עבור השירותים .5.2.2
 .5.3לזוכה ובהתאם לנוהל המוגדר בסעיף 

 
 יום ממועד 45יעשה תוך , לכל סוגי השירותים המוגדרים במכרז זה, התשלום מהמוסד .5.2.3

במשך . ך במוסדי הגורמים המוסמכים לכ"קבלת החשבונית במוסד ובתנאי שאושרה ע
 .או ריבית כלשהן/המחיר שבחשבונית לא ישא הצמדה ו,  ימים אלה45

 
 נוהל הגשת חשבונית ומועדי התשלום .5.3

 תשלום בתקופת ההתאמה .5.3.1

סעיף במענה ל את המחיר שהציע לזוכהבתקופת ההתאמה ישלם המוסד  .5.3.1.1
י התקדמותו בשלבי הביצוע השונים "עפ, ים בחלוקה לשלושה תשלומ5.4.1 

 :ובהתאם למפורט להלן 4.4.2 המוגדרים בסעיף 
 

 . מהמחיר20% -בתום שלב אפיון מערכת הבקרה  .5.3.1.1.1

 . מהמחיר40% –בתום שלב ההתאמות והשינויים  .5.3.1.1.2

 40% –) לאחר מעבר הבדיקות בהצלחה(בתום בדיקות ההתאמה  .5.3.1.1.3
 .מהמחיר

 
 הקשר במוסד על סיום כל שלב אישהתשלומים לעיל מותנים בקבלת אישור מ .5.3.1.2

 .בהצלחה ומעבר לשלב הבא
 

 .  להלן5.3.2 י המוגדר בסעיף " עפלזוכההתמורה תשולם  .5.3.1.3

 נוהל הגשת חשבונית .5.3.2

 .  בכל חודש5 -לחודש הקודם עד ל יגיש למוסד חשבונית בגין דמי השירות הזוכה
 

כנגד הגשת , החיוב עבור השירותים נשוא מכרז זה יתבצע בתום כל חודש קלנדרי .5.3.3
  .5.3.4 חשבונית לעיל ובכפוף לאמור בסעיף 

 
גשת המועד  יום מ45תוך בחשבונית  עבור השירותים שבוצעו זוכהתשולם להתמורה  .5.3.4

תשלום . ופוף לאישורובכ הקשר  איש ל5.3.5 החשבונית והדוחות המפורטים בסעיף 
יעוכב ללא כל חבות עד לבירור הסופי ואישורן על , בגין חשבוניות שלא אושרו כאמור

 . הקשראישידי 
, י המוסד"ח והחשבונית ע"הדו יום ממועד אישור 45היה ולא ישולם התשלום בתוך 

 . י החשב הכללי" תוספת ריבית בהתאם למתפרסם עלזוכהישלם המוסד 
 

 הגשת דוחות .5.3.5

 : למוסד יצורפו הדוחות הבאיםהזוכהלחשבונית שיגיש 

 :המידע הבאכל ח יכלול את " הדו– סיכומי עלויות חודשיות .5.3.5.1

 .מספר חשבוניות שנבדקו במהלך החודש �
 

הועברו ( שנמצאות עדיין בתהליך בחינה מספר החשבוניות, מתוכן �
 ).או תיקון/לספק הרפואי לצורך בדיקה נוספת ו/למוסד
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 .כ הבקשה לתמורה שהוגשה לתשלום מהספקים הרפואיים"סה �

 
 .כ החיסכון שנתקבל כתוצאה מבדיקת החשבוניות"סה �

 עלויות ריכוז  .5.4

יש .  בטבלאות שלהלןהמציע יפרט את המחירים המוצעים לכל אחד מסוגי השירותים הנדרשים
 .להקפיד לרשום את המחירים המוצעים בתאים הלבנים בלבד

 
 מערכת הבקרה התאמת עלות .5.4.1

  = A ח"ש_________ :  מערכת הבקרה התאמת עלות

 

  אצל ספק רפואי תובע קביעת תור לעלות .5.4.2

 

 כמות תורים בחודש
 

)1( 

 לקביעת תור עלות
 ח"בש
)2( 

  לצורך הערכת ההצעותעלותכ "סה
 )ימוש המוסדלש(

 

1-100 ______₪ _________=001×)2(×0.1 

1-300 
______₪ _________=003×)2(×0.5 

1-500 ______₪ _________=005×)2(×0.3 

 0.1×)2(×006=_________ ₪______ 1- ומעלה501
 ---- כ"סה

T = __________ 
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 תובעבגין  של ספק רפואי תוחשבוניבדיקת  עלות .5.4.3

 

 דש בחויםתובעכמות 
)1( 

 תובע לעלות
)2( 

  לצורך הערכת ההצעותעלותכ "סה
 )לשימוש המוסד(

 

1-415 ______₪ _________=415×)2(× 0.15 

1-830 ______₪ _________=,0002×)2(× 0.35 

1-1,250 ______₪ _________=01,25×)2(× 0.35 

 0.15 ×)2(×001,5=_________ ₪______ 1- ומעלה1,251
  I =_______ ---- כ"סה
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 תיעוד רפואיעלות ביצוע  .5.4.4

  תיעוד רפואי לפי מורכבות התיעודעלות ביצוע  .5.4.4.1

בינוני , פשוט ( לביצוע תיעוד רפואיעלותאת הבטבלה הבאה יציין המציע 
 .  אחתחשבוניתשורת בגין  )ומורכב

 

 ח " לתיעוד רפואי בשעלות
כמות תיעודים  )2(

שורות (רפואיים 
) חשבוניות
 בחודש

)1( 

תיעוד רפואי 
 פשוט 

 
)2.1( 

תיעוד רפואי 
 בינוני 

)2.2( 

תיעוד רפואי 
 מורכב 

)2.3( 

 )לשימוש המוסד( לצורך הערכת ההצעות לותעכ "סה
 

1-1,000 

______₪  ______₪ ______₪ 

1,000×])2.3(×0.2)+2.2 (×0.3)+2.1(×0.5[×0.15 
_________ = 

 
1-2,000 

______₪  ______₪ ______₪ 
,0002×)]2.3(×0.2)+2.2 (×0.3)+2.1(×0.5[× 0.35 

_________= 
1-3,000 

______₪  ______₪ ______₪ 
3,000×)]2.3(×0.2)+2.2 (×0.3)+2.1(×0.5 [×0.35 

_________= 
 1- ומעלה3,001

______₪  ______₪ ______₪ 

,0004×)]2.3(×0.2)+2.2 (×0.3)+2.1(×0.5[× 0.15 
_________= 

 
 _______ = D ---- ---- ---- כ"סה

 
 בזמן אמת  ביצוע בקרה אנושית לאשפוזעלות .5.4.5

 

 = H ח"ש________ :  בזמן אמת אשפוזת ביצוע בקרעלות
 

 מערכת הבקרה רכישת עלות .5.4.6

 

  = S ח"ש________ : מערכת הבקרה רכישת עלות
 

 מערכת הבקרה שעת הדרכה לתפעול עלות .5.4.7

 

  = G  ח"ש________ : מערכת הבקרה ל שעת הדרכה לתפעועלות
 
 
 



 

 רפואיי�בגי� שירותי�  חשבונות  שירותי בקרה על 2007)14(ת  'מכרז מס                     סד לביטוח לאומי ומה 
 

 65

 
 ) אופציה( שירות תחזוקה שנתי עלות .5.4.8

 

 M = ________:  % שירות תחזוקה שנתיתעלות
 

  בכריתת הסכמים מול ספקים רפואייםעלות שעת סיוע .5.4.9

 F = ח"ש________ :   לשעת עבודהעלות
 

 עלותהנוסחא להערכת הצעת ה .5.5

 : היאעלות תחושב הצעת הההנוסחה לפי .5.5.1

 

P = 20%×A+12×[12%×T+28%×(I+D)+2%×H]+ [S×(6%+3%×M)]+1%×G×50 
 

ואין בה כדי להעיד על התמורה לה בלבד  עלותהנוסחה לעיל נועדה להערכת הצעות ה .5.5.2
 .יהיה זכאי  המציע שיזכה במכרז
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 נספחים .6

 

 נספח שם

 0.6.1 ביצועונוסח ערבות הגשה 

 0.6.2 נוסח אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה

 0.7.3 נוסח  ההסכם  

 0.7.4 הרת סודיותטופס הצ

 4.1.1 הצהרת המשתתף במכרז זה

 3.13 הצהרה בדבר מתן תמיכה ותחזוקה למערכת הבקרה

 0.15.5 אישור עריכת ביטוחי הזוכה

 0.2.14 רשימת הספקים הרפואיים העובדים כיום עם המוסד

 0.2.15 י המוסד "רשימת השירותים הרפואיים הניתנים כיום ע

 6.1 טבלת ריכוז תאריכים 
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  נוסח ערבות הגשה וביצוע0.6.1 נספח

 
 _______________חברת ביטוח /בנק

 
 _____________:תאריך          לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי
 13שדרות ויצמן 

 ירושלים
0.0.1  
 נ.נ.ג.א

 ' ____________כתב ערבות מס: הנדון

0.0.2  
כלפיכם לתשלום כל סכום אנו ערבים בזה ") המבקש: "להלן(_________________ על פי בקשת  .1

אשר יהיה צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה , ")הסכום הבסיסי: "להלן(ח " ש______עד לסך של  
לאספקת שרותי  2007)14(ת ' שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס,  להלן2המפורטים בסעיף 
 .רפואייםבגין שירותים בקרה על חשבונות 

 
כאשר המדד הבסיסי הוא , למדד המחירים הכללי לצרכןיהיה צמוד ,  לעיל1הסכום הבסיסי בסעיף  .2

 ").המדד הבסיסי: "להלן) ('נק____ דהיינו  (2007שנת _______  לחודש 15-המדד שפורסם ב
, ")המדד החדש: "להלן(באם המדד האחרון שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום על פי כתב ערבות זה 

כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין , ם הבסיסינשלם לכם את הסכו, יהיה גבוה מן המדד הבסיסי
 ").סכום הערבות: "להלן(המדד הבסיסי והמדד החדש 

 
אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל תוך עשרה ימים מעת שתגיע אלינו  .3

, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהוא, דרישתכם הראשונה בכתב
 .שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מן המבקשומבלי 

 
 וכל דרישה לפיה ,ועד בכלל(____________ ועד ליום _______ ערבות זו תעמוד בתוקפה מיום  .4

כל דרישה שתגיע מאוחר יותר לא . _________יום לצריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה עד 
 .תחייב אותנו

 
 .בהערבות זו אינה ניתנת להעברה או להס .5

 
 
 
 

 ,בכבוד רב
 

 __________________חברת ביטוח / בנק 
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 אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה: 0.6.2נספח 

 
 

 ד "עו/ ח "רו_____________________________________, מ "אני הח
 
 

 _____________________________________________________של חברת 
 
 

 : כלהלן, מאשר בזאת
 
 :  מחייבות עד לסכום כדלהלן,ל" שהם מורשי חתימה של החברה הנ,מ"ותיהם של הרחתימ .1
 
 

 . ₪_________________ עד לסכום  ,   בחתימה מורשה אחד     
 
 

 . ₪_________________ עד לסכום  , מורשים_____   בחתימת      
 
 

  חתימהדוגמת תפקידו/תוארו שם החותם
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

 ________________________ולראיה באתי על החתום  היום  .2
 
 
 
 
 

  __________________________________ 
 ד"עו/ ח "                                  חותמת וחתימת  רו
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 נוסח ההסכם  : 0.7.3נספח 

 
 

 הסכם
 ____________שנערך ונחתם בירושלים ביום 

  - ב י ן - 
 המוסד לביטוח לאומי

 ירושלים, 13משדרות ויצמן 
  המנהל הכללי-ר יגאל בן שלום"דעל ידי 
  חשב המוסד–ברף מר אבי ועל ידי 

 מצד אחד        " ) המוסד: "להלן(  
  - ל ב י ן -

 _________________________________: שם החברה
 ___________________________: מספר עוסק מורשה

 ____________________________________: כתובת
 ____________________________________: ועל ידי

 מצד שני " ) הזוכה: "להלן(
 

  רפואיים שירותיםחשבונות בגין  לאספקת שרותי בקרה על 2007)14(ת' והמוסד פרסם מכרז מס
 ;  זההסכם בלתי נפרד מ חלקהוהמהוו', ב ומסומן כנספח א" רצושהעתק, כמוגדר במכרז

 הואיל

לספק למוסד שירותי בקרה על  זוכהבבחרה ____________ וועדת המכרזים בישיבתה מיום 
' מסומן כנספח ב, זהב הסכםשצילומה מצורף ל, רפואיים  על פי הצעתובגין שירותים חשבונות 

 ; זההסכםומהווה חלק בלתי נפרד מ
 והואיל

 והואיל ';ב ומסומן כנספח ג"שהעתקן רצ,  בין הצדדים הבהרות שונותולאחר מועד פרסום המכרז נמסרו
 והואיל  ; זההסכםוהצדדים הסכימו שההבהרות תהיינה חלק בלתי נפרד מ

 
 :הוצהר והוסכם בין הצדדים כלהלן , לפיכך הותנה

 
 .מהווים חלק בלתי נפרד ממנו , זה והנספחים המצורפים לוהסכםהמבוא ל .1

 בהתאם לדרישות רפואיים בגין שירותים בקרה על חשבונות למוסד שירותי  מתחייב לספק הזוכה .2
 .' המפורטות בנספח א

המסמכים , כל המצגים. השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בוהסכם  זה ונספחיו הוא ההסכם  .3
 . זההסכם שאומצו במפורש ב, בטלים ומבוטלים למעט המסמכיםהסכםוההבטחות שקדמו ל

 זה והצדדים מקבלים על עצמם הסכםמחייבים את הצדדים ל' המחירים בנספח בו' ח אכל תנאי נספ .4
 . לקיימם ולפעול על פיהם

 :ערבות ביצוע .5

 100,00בלתי מותנית לטובת המוסד בסך מקורית  זה ערבות ביצוע הסכם מצרף להזוכה .5.1
 .ח"ש

ותהיה  זה הסכםהערבות הינה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על  .5.2
  . יום60 בתוספת הסכםבתוקף למשך כל תקופת ה
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 לא יעמוד הזוכהבכל מקרה ש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, המוסד יהא רשאי לחלט את הערבות .5.3
 זוכההי "או בגין כל נזק שייגרם למוסד ע/ו' או בתנאי מתנאי נספח א/ והסכםבתנאי מתנאי ה

של שבועיים מראש וזאת מבלי לפגוע בהתראה , או מי מטעמו/ וחיוואו של/ ואו עובדיו/ו
 .בזכויות המוסד לכל סעד אחר לפי כל דין

יחייב את הצדדים אך ורק ', לאמור בנספח ב' או אי התאמה בין האמור בנספח א/בכל מקרה של סתירה ו .6
' לעומת נספח א'  או התנייה בנספח ב/או הערה ו/או שוני ו/או הסתייגות ו/כל תוספת ו. 'האמור בנספח א

ולא יחייבו את הצדדים להסכם זה על אף בחירת הצעת הזוכה והתקשרות המוסד עימו על , טלים בזאתב
 . פי הסכם זה

עקב , הזוכה יישא באחריות לכל נזק שייגרם למוסד או לצד שלישי כל שהוא', בנוסף לאמור בנספח א .7
, לתם על פי הסכם זהאו מי מטעמו במסגרת פעו/מעשה או מחדל שלו או של מי מעובדיו או שלוחיו ו

 .והמוסד לא יישא בכל תשלום הנובע מכך

 

 :הסכםתקופת ה .8

 . _____ועד ליום ______ דהיינו מיום ,  מיום חתימתו שניםארבע זה הוא לתקופה של הסכם .8.1

 כל הבנות  שנ, נוספות תקופות בשלושהמוסד יהא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות  .8.2
 יום מראש לפני תום תקופת 30 בהודעה לזוכה וזאת, ")תקופות הארכה: "להלן(אחת 

 . ו תקופות ההארכהההתקשרות א

 . זה לתקופה נוספת לפי שיקול דעתו הבלעדיהסכםהמוסד יהא רשאי שלא לחדש  .8.3

 

 :תנאי  תשלום ותמורה .9

י "ולפי המחירים אשר הוצעו ע' א בנספח 5 זה יהיו כאמור בפרק הסכםהתמורה ותנאי התשלום לפי 
ד לא יהיה חייב לשאת ולא ישא בכל תשלום על פי הסכם זה או הנובע ממנו אלא אם המוס . הזוכה

 . הסכים והתחייב לכך במפורש במסגרת הזמנה מפורטת מטעם המוסד
 

 :הסכםהפסקת ה .10

לפי שיקול דעתו , המוסד רשאי להפסיק הסכם זה בכל עת,  לעיל8מבלי לפגוע באמור בסעיף  .א
 . יום מראש60בהודעה של , הבלעדי

יהא המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה ללא צורך , לעיל' למרות האמור בסעיף א .ב
 :בהתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים, במתן הודעה מוקדמת

                    .  במקרה שימונה לו מפרק סופי או זמני-במידה שהזוכה הינו תאגיד  .1
ושט רגל או יהפוך לבלתי כשיר  במקרה שיוכרז כפ-במידה שהזוכה הינו אדם פרטי 

 . משפטית

 .הזוכה הורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון .2

 

התשלום היחיד לו יהא הזוכה זכאי הינו , בכל מקרה בו המוסד הפסיק את ההתקשרות עם הזוכה .ג
ומעבר ,  או בוצע על ידי הזוכה עד תאריך ההפסקה שיקבע על ידי המוסד/רק עבור מה שסופק ו

  . או פיצוי נוסף מהמוסד/הזוכה זכאי לכל תשלום ולכך  לא יהא 
הזוכה מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיום 

כי בכל מקרה התשלומים שישולמו ,  מובהר בזאת, למען הסר ספק. ההתקשרות לפי סעיף זה
,  חיר שהיה על המוסד לשלם לזוכהכ המ"לא יעלו על סה,  כאמור לעיל, על ידי המוסד לזוכה

 .אלמלא הביטול

ימסור הזוכה למוסד בתוך פרק זמן , הביא המוסד לידי סיום ההסכם או חלק ממנו לפי סעיף זה .ד
וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר , כל דבר המהווה רכוש המוסד, סביר שיתואם בין הצדדים

חזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל וכן י, ששולם עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע ההסכם
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או במסמכים לגורם שיקבע / וכן יעביר כל מידע המצוי אצלו במערכת הבקרה ותמורה עבורו
 .המוסד לפי שיקול דעתו הבלעדי וכן ימחק את כל המידע המועבר ממערכת הבקרה שברשותו

 .תיתן אחריות כוללת לביצוע השירותים שיידרשו לכל תקופת ההתקשרויהזוכה  .11

 הצהרות והתחייבות הזוכה .12

וכי , הקשורים לביצוע הסכם זה, הזוכה מצהיר ומאשר שהוא הבין את כל צרכי המוסד ודרישותיו .א
 .או מי מטעמו/כל הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות הזוכה ו

ו וכי בכוחו לבצע את כל השירותים הנדרשים במסגרת, הזוכה מצהיר ומאשר כי ההסכם ברור לו .ב
 .בהתאם לצורכי המוסד

, הבין אותם, הזוכה מצהיר ומאשר כי חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי המפרט .ג
קיבל מנציגי המוסד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצות לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי 

טעות או ,  חסרולא תהיה לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי, הסכם זה
 .פגם בקשר לנתונים או עובדות הקשורות במתן השירות ובביצוע המכרז

על סמך הצהרותיו , הזוכה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמוסד התקשר עמו על בסיס הצעתו .ד
 .לעיל ולהלן, והתחייבויותיו בהצעתו ובהסכם זה

 שהסכם ,סכם או מסמכיםהזוכה מצהיר ומאשר כי הוא הבין את כל המסמכים המהווים חלק מהה .ה
 .זה מפנה אליהם

הזוכה הנו הזוכה הראשי והוא . הזוכה מצהיר ומאשר כי הצעתו היא שלמה ומוצגת כיחידה אחת .ו
 .או מי מטעמו/אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של קבלני המשנה וספקיו  ו

, הידע, וןהזוכה מצהיר ומאשר כי יש לו וכי יעמדו לרשותו במשך כל תקופת הסכם זה הניסי .ז
כוח אדם , האישורים והרשיונות, האמצעים הכספיים, האמצעים הארגוניים, המומחיות, הכושר

והכול ברמה , לשם קיום כל מחויבויותיו על פי הסכם זה, ושאר האמצעים הנדרשים, מיומן ומנוסה
 .מקצועית גבוהה וסטנדרטים גבוהים
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פטנט או סוד , א יפר זכויות יוצריםהזוכה מצהיר ומאשר כי בעת ביצוע ההסכם לא הפר ול .ח
וכי יפצה את המוסד לאלתר אם המוסד יחויב ', ולא פגע בזכות כל שהיא של צד ג, מסחרי

מוסכם כי במקרה שתעלה טענה . או פגיעה כאמור בסעיף זה/בתשלום כל שהוא בגין הפרה ו
מפני אותה טענה יגן הזוכה על חשבונו על המוסד , או תביעה בענינים המפורטים בסעיף זה\ו
י בית המשפט "ט של עורכי דין שיפסקו ע"הנזיקין ושכ, או תביעה וישלם את כל ההוצאות/ו

, או תביעה כאמור / ימי עבודה על כל טענה ו12ובלבד שהמוסד יודיע לזוכה תוך , ד חלוט"בפס
 .יאפשר לזוכה לנהל את ההגנה וישתף עימו פעולה ככל שניתן בענין זה

] נוסח חדש[לפקודת הראיות ' לפרק ב' צהיר בכתב כמשמעותו בסימן אהזוכה יצהיר בת .ט
כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה ...) שופט, ד"החתום בפני עו: כגון (1971 –א "התשל

 .בשנה שקדמה למועד חתימת הסכם זה , 1987 –ז "לפי חוק שכר המינימום התשמ

] נוסח חדש[לפקודת הראיות ' לפרק ב' הזוכה יצהיר בתצהיר בכתב כמשמעותו בסימן א .י
כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק ...) שופט, ד"החתום בפני עו: כגון (1971 –א "התשל

, )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
 .בשנה שקדמה למועד חתימת הסכם זה , 1991 –א "התשנ

או מי מטעמו בעילת /ייב להביא לידיעת המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדו והזוכה מתח .יא
או הרשעה בעבירה לפי חוק שכר /או התלויה ועומדת נגדו או נגד מי מטעמו ו/רשלנות מקצועית ו
וזאת במהלך כל תקופת , 1991א "או לפי חוק עובדים זרים התשנ/ ו1978 –ז "המינימום התשמ

 .י הסכם זה מיד עם הוודע לו עליהםההתקשרות עמו על פ

המוסד צו פירוק ובקשה ל או רגלתוגש בעניינו בקשה לפשיטת הזוכה  מתחייב בזאת כי במקרה ו .יב
 את השירותים הנדרשים בהסכם ו עודלספק למסוגל לא הזוכה ש, יקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי

 שהמוסד  באופן  מרכיביהלמוסד את מערכת הבקרה על כלהזוכה יעביר , )כולם או מקצתם (זה
 .   ללא תלות בזוכה מלאיוכל להמשיך לעשות בה שימוש

 :התחייבויות המוסד .13

נתונים וסיוע סביר שיידרשו לו לצורך מילוי ,  כל מידעהזוכההמוסד מתחייב להעמיד לרשות 
 .התחייבויותיו על פי הסכם זה

 
 :ביטול ההסכם/ הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת .14

, 0.7, 0.6: '  בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים בנספח אזוכההאי עמידה של  .14.1
תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על  ,  5פרק  , 4פרק , 3פרק , 0.18, 0.17 , 0.14,0.15,0

אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות נוספות בנספחי . כל הנובע מכך
 .ההסכם

) תרופות(ת לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים הפר הזוכה  הסכם זה הפרה יסודי .14.2
ולגבי הפרה זו ניתנה לקבלן ארכה לקיומו ,  או תנאי אחר מתנאי הסכם זה1970 -א "תשל

אזי , התנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכהש לפי שיקול דעתו הבלעדי עוהמוסד קב
 או לבטל הסכם זה הזוכהם  עהסכםבכל אחד ממקרים אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום ה

י " אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות ע,או באמצעות אחרים כל דבר/או לבצע בעצמו ו/ו
 ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות הזוכהוזאת על חשבון , הזוכה

 . ח" ש100,000לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של , בהסכם זה
 1987-ז"התשמ, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .14.3

מהווה הפרת , או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה/ והזוכהעל ידי 
 .הסכם

 מעביד-אי קיום יחסי עובד .15

כה יהיו יחסים של מזמין מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המוסד לבין הזו .15.1
עובדיו או מי , לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המוסד לבין הזוכה. שירותים וקבלן עצמאי

 .מטעמו
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, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למוסד לפקח .15.2
ח את קיום הוראות אלא אמצעי להבטי, או להורות לקבלן או  לעובדיו או למי מטעמו, להדריך

והם , ולקבלן ולמועסקים על ידו לא תהיינה זכויות כלשהי של עובד המוסד, הסכם זה במלואו
פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם הסכם זה או הוראה שניתנה , לא יהיו זכאים לכל תשלום

, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, על פיו
 .מכל סיבה שהיא

כי , י גוף שיפוטי"לרבות ע, י רשות מוסמכת"יקבע ע, היה ומסיבה כלשהיא, למען הסר ספק .15.3
 :יחולו ההוראות כדלקמן, הזוכה או עובדיו הינם עובדים של המוסד, ביחסיו עם המוסד

תבוא , במקום התמורה ששולמה לזוכה בעבור העבודות מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים )1
ובצירוף , נכון לתחילת מועד ההתקשרות בין הצדדים, 40%פחתת בשיעור של תמורה מו

יראו ).  התמורה המופחתת–להלן (אם ובמידה שישולמו מעת לעת במשק , תוספות היוקר
 .ממועד תחילת ההתקשרות, רטרואקטיבית, את הזוכה כזכאי רק לתמורה המופחתת

וזאת , מעל לתמורה המופחתת, ולם לוכל סכום שש, מיידית, על הזוכה יהיה להחזיר למוסד )2
כמדד הידוע במועד : לעניין זה יש לראות את מדד הבסיס. (צמוד למדד המחירים לצרכן

 ). כמדד הידוע במועד ההחזר בפועל, ואת המדד החדש, התשלום

אי ביצוע . כל סכום אותו נתחייב הזוכה לשלם למוסד, המוסד יוכל לקזז מכל חוב שלו לזוכה )3
 . לא יפטור את הזוכה מהחזר מלוא חובו למוסד, מסיבה כלשהי, לואו או בחלקובמ, הקיזוז

לכל , על כל חיוב בו יחויב המוסד, באופן מיידי, לשפות את המוסד, הזוכה מתחייב בזאת )4
 . עקב הקביעה לעיל, גורם שהוא

 ).15סעיף (הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו במכון את האמור בסעיף זה  .15.4
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 : ציאליים ורווחת עובדי הזוכהתנאים סו .16

כל האמור בסעיף זה הינו בעל חשיבות מכרעת מנקודת מבטו של המוסד בכל הנוגע להתקשרות עם 
בכל , מטעמומי או /ו, המוסד רואה בחומרה רבה ביותר כל הפרה על ידי הזוכה, בהתאם לזאת. הזוכה

 . די מי מטעמו בביצוע הסכם זהאו על י/המועסקים על ידו ושל תנאי מתנאי עובדיו , רמה וסוג
בהתאם או מי מטעמו /ו או עובדי קבלני משנה/והיה ויפגע הזוכה בזכות כלשהי המוקנית למי מעובדיו 

אם על ידי הפרשת סכום , מתחייב הזוכה בזאת לתקן מיידית את הפגיעה, להוראות הסכם זה
  .ר האמוקרנות מתאימות ואם על ידי שיפוי מיידי של העובד/לרשויות

במתן או מי מטעמו /והזוכה מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו 
את המתחייב לפי כל דין וכן לקיים את האמור בהוראות ההסכמים , השירותים נשוא הסכם זה

או יתוקנו , או הסכם קיבוצי מיוחד או כפי שהסכמים אלה יוארכו/ו, הקיבוציים הכלליים הרלוונטיים
לרבות הוראות ; בעתיד לרבות צווי ההרחבה שהוצאו וכן לקיים חוקים רלוונטיים אחרים שיחוקקו בעתיד

 : החוקים להלן והתקנות שהותקנו מכוחם
 

  1959 -ט "תשי, חוק שירות התעסוקה -
  1951 -א "תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה -
 .והתקנות שהותקנו מכוחו, 1976 -ו "תשל, חוק דמי מחלה -
 .והתקנות שהותקנו מכוחו, 1994 -ד "תשנ, וח בריאות ממלכתיחוק ביט -
  1950 -א "תשי, חוק חופשה שנתית -
 1954 -ד "תשי, חוק עבודת נשים -
  1964 -ד "תשל, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד -
  1953 -ג 'תשל, חוק עבודת הנוער -
 1953 -ג "תשי, חוק החניכות -
  1949 -ט 'תשל, )החזרה לעבודה(חוק חיילים משוחררים  -
  1958 -ח "תשי, חוק הגנת השכר -
 .והתקנות שהותקנו מכוחו, 1963 -ג "תשל, חוק פיצויי פיטורין -
 .והתקנות שהותקנו מכוחו, 1995 -ה "התשנ, חוק הביטוח הלאומי -
 .והתקנות שהותקנו מכוחו, 1998 -ח "התשנ, חוק למניעת הטרדה מינית -
 .1987 -ז "התשמ, חוק שכר מינימום -
 .1988 –ח "התשמ, ההזדמנויות בעבודהחוק שוויון  -
 .2001 –א "התשס, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות -
 .הסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה -
 .הסכמים קיבוציים רלוונטיים -

וסעיפים נוספים  01173228ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצבת בתקציב המוסד בסעיף  .17
 . י החלטת המוסד"עפ

מת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה הסכ .18
 .תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד

זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או מכוח , לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור .19
א יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות אחרות כל ל, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, הדין
 .שהן

או המוסד לא יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיהם לפי הוראות /הזוכה  ו .20
 אירוע או גורם אשר –" כוח עליון("י כוח עליון "אם העיכוב או אי הביצוע יגרמו ע, ההסכם כולן או מקצתן

או לא היה עליהם לדעת או /או המוסד לא ידעו או לא חזו אותו מראש ו/ והזוכה, כםבעת כריתת ההס
 או מהמוסד למלא התחייבויותיהם על פי ההסכם הזוכהוהמונע מ, והוא אינו בשליטתם, לחזותו מראש

או גורם לכך שקיום יהא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי מההסכם באותן נסיבות שהוסכם עליהן בין /ו
 ).דדיםהצ

או בנספחיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או הצדדים המקבלים על עצמם /כל שינוי בהסכם זה ו .21
 .התחייבות מכוח אותו שינוי

או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול , סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה .22
 .תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים, מכרז זה
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 הודעות .23
כל הודעה אשר יש לתיתה על פי הסכם זה תינתן בכתב באמצעות מסירה ביד או משלוח בדואר רשום 

הודעה תחשב כאילו . י הודעת צד למשנהו"בהתאם לכתובות כמצוין במבוא להסכם או כפי שישונו ע
 .בסניף הדוארותוך שלושה ימי עסקים מיום שיגורה , י הנמען ביום מסירתה אם נמסרה ביד"נתקבלה ע

 
 

 

 

 ולראייה באנו על החתום
 

 
 :הזוכה                         :המוסד לביטוח לאומי

 
 
 

____________________    _____________________ 
 מורשי חתימה                              ר יגאל בן שלום"ד            

      המנהל הכללי              
 
 
 

_____________________________ 
 אבי ברף

 חשב המוסד
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 נוסח התחייבות לשמירת סודיות : 0.7.4נספח 

 
 ____/___/___: תאריך 

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 
 ירושלים

 
 נ.ג.א

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים: הנדון

___________ שבין חברה ___ _______שנת ______ בחודש ________  מיום הסכםולפי 
בקרה  מזמין המוסד מהזוכה שירותי") המוסד: "להלן(לבין המוסד לביטוח לאומי ") הזוכה: "להלן(

 ; רפואיים בגין שירותים על חשבונות 
 הואיל

בגין שירותים במתן שירותי בקרה על חשבונות , בין השאר, מועסק על ידי הזוכה/ואני עוסק
 ;")השירותים:"להלן( האמור הסכם כאמור ב,רפואיים  עבור המוסד

 והואיל

והמוסד הסכים להתקשר עם הזוכה בתנאי שהזוכה והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע 
 ;וכן על סמך התחייבות הזוכה לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע, כהגדרתו להלן

 והואיל

או אקבל לחזקתי /בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ואו /מוסד ולוהוסבר לי כי במהלך מתן השירותים 
בין , בין בעל פה ובין בכתב, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים/ו

לרבות אך מבלי , או לפעילויותיו בכל צורה ואופן/או הנודע למוסד ו/השייך למוסד ו, ישיר ובין עקיף
 ;")המידע: "להלן(חות "מסמכים ודו, נתונים, לגרוע מכלליות האמור

 והואיל

או /עלול לגרום לכם ו, והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם
 ;והוא עלול להוות עבירה פלילית, לצדדים נזק 

 והואיל

 
 :מ מתחייב כלפיכם כדלקמן"אני הח, אי לזאת

 .או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם/המידע ולשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של  .1
הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים או לאחר ,  לעיל1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

או כל /לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו, מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף
 .לצד כל שהוא, בין ישיר ובין עקיף, ראו כל חפץ או דב/חומר כתוב אחר ו

נוהלית או אחרת , ביטחונית, לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית .3
 .כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו

 .או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה/להביא לידיעת עובדי ו .4
אשר יגרמו לכם או , היות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוגל .5

וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור , לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו
 .ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים

חייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות להחתים את כל קבלני המשנה מטעמי ועובדי על הת .6
 .זו

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או  .7
השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן 

ייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר הנני מתח, כמו כן. השירותים או חומר שהכנתי עבורכם
 .י דרישתכם המפורשת"אלא עפ, כאמור או של מידע
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שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן  .8

הנני מודע לעובדה כי לאורך כל תקופת ההתקשרות לא אוכל לשמש , כמו כן. השירותים כאמור לעיל
 .פק רפואי של המוסד ומקבל עלי בזאת דרישה זוכס

תהיה , או הקשור לפעילויותיכם /או הנמצא ברשותכם ו/בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו .9
  .לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל

ים ומסירתו לאחר מהווים הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך מתן השירות
 .1981 -א" וחוק הגנת הפרטיות התשמ1997 –ז "התשל, עבירה על פי חוק עונשין

 .התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם .10
 

 :ולראיה באתי על החתום
 
 
 

 _______:שנת _________ :בחודש_____ :היום
 _________________________: המציע

 _____________ :ז"ת_______________________________ :שם פרטי ומשפחה
 ____________________________ :כתובת
 ____________________________:חתימה
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 הצהרת המשתתף במכרז : 4.1.1נספח  

המפרט ומצהירים שהבנו את דרישות ) 0.2.2ראה הגדרה (כי קראנו בעיון את המפרט , הננו מאשרים בזה
וערכנו ומילאנו בהתאם לכך את כתבי הכמויות והמחירים המצורפים ואנו מתחייבים למלא כל תנאי המכרז על 

 .כל חלקיו אם נזכה בו
 
 

 ____________: תאריך
 

 ________________: שם החברה
 

 ____________משנת ____________ רישום בפנקס החברות ' מס
 

 _______מיקוד ' _____ מס_________________ ' _רח___________ עיר : כתובת
 
 ' ______________טלפון מס___________מיקוד __________ . ד.ת
 

 _________________דואר אלקטרוני ' ________________ פקס מס
 

 ___________________שם סניף בנק ומספרו_________________ חשבון בנק ' מס
 

 ______________עיר  __ _________________שם בנק  
 

 ____________________________: שם איש הקשר בחברה שיעבוד מול הביטוח הלאומי 
 
 
 

 _________________חתימה ________________________ שם המנהל הכללי 
 
 

 _________________חתימה ________________________ שם מנהל המכירות 
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 מתן תמיכה ותחזוקה למערכת הבקרה הצהרה בדבר :3.13נספח 
 

 ____/___/___: תאריך 
 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי
 13שדרות ויצמן 

 ירושלים 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל _____________ .ז.ת__________ מ"אני הח
 :מצהיר בזאת בכתב כדלקמן, העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 

, לרבות תוכנות וציוד, רכיבי מערכת הבקרה המוצעת לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה למוסדכל  .1
של התמיכה בהם ואין בעיית הפסקה  מתוכננת לא  ,הם בשירות ותחזוקה שוטפים של יצרניהם

 נשוא הסכם שנים מיום החתימה על ה7 אספקת חלפים ועדכונים למשך ותתאפשררישיונות לתוכנות 
 מטעם היצרנים  וכל דבר אחר הנדרשההסמכות, הידע, האביזרים,   ברשותנו הסכמי השירות.מכרז זה

ואנו מתחייבים לשמור על תקינותם ועדכונם , על מנת לתמוך בכל רכיבי מערכת הבקרה למשך זמן זה
 .כנדרש

ודיע הנני מתחייב לה,  במהלך תקופת התקשרותי עם המוסד1אמור בסעיף בנוגע לבמידה ויחול שינוי  .2
 .על השינוי האמורלו ביום בו נודע על כך למוסד 

 
 
 
 

____________  _______________  _______________     
 חתימה וחותמת                            שמות מורשי החתימה        תאריך



 

 רפואיי�בגי� שירותי�  חשבונות  שירותי בקרה על 2007)14(ת  'מכרז מס                     סד לביטוח לאומי ומה 
 

 80

 אישור עריכת ביטוחי הזוכה : 0.15.5נספח 

 
 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי
 13שדרות ויצמן 

 ירושלים
 

 __________________:       אישור על קיום ביטוחים של :הנדון
 )   ______________ז .או מ____________פ .ח( 

 ")הזוכה"להלן  (
 

 ")ההסכם"להלן (שרותי בקרה על חשבונות בגין שירותים רפואיים   בגין הסכם לאספקת
 ")המוסד"להלן ( למוסד לביטוח לאומי 

 
 
 מצהירים ומאשרים בזאת כי    , מ"חברה לביטוח בע______________, ___מ"אנו הח 

 :             ערכנו על שם הזוכה את הביטוחים להלן
 

לרבות המוסד ,  לביטוח אחריותו של הזוכה כלפי צד שלישי כלשהו–ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .1
)  סכום השווה לכך בשקלים או ( $ 500,000 בגבולות אחריות של ,  וכל הבאים מכוחו או מטעמו

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר תביעות תחלוף מצד . למקרה ולתקופת ביטוח של שנה, לתובע 
הביטוח מורחב לכלול את המוסד כמבוטח . רכוש המוסד יחשב כצד שלישי לעניין ביטוח זה. המוסד

וח כאילו נערך בנפרד עבור נוסף בכל הקשור בהסכם ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביט
 . כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה

 
 ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הזוכה כלפי כל המועסקים על ידו בגבול אחריות  של  .2

ביטוח זה . למקרה ולתקופת ביטוח של שנה, תובעל)  או סכום השווה לכך בשקלים ( $ 5,000,000
 . ועובדיהם, בלני משנהק, לא יכלול כל הגבלה בדבר קבלנים

 הביטוח כאמור מורחב לשפות את המוסד במידה ויחשב כמעביד של המועסקים על ידי 
 .הזוכה             
 

או סכום השווה לכך ( $ 1,000,000 בגבולות אחריות של  ,  פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  .3
ח תוארך מאליה לתקופת גילוי תקופת הביטו. למקרה ולתקופת ביטוח של שנה, לתובע )  בשקלים 

ובתנאי שאין ביטוח אחר , חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור) 12(של שנים עשר 
 . הזהה לזה שלא חודש או בוטל

 
 : הביטוח אינו כולל כל מגבלה בדבר .4

, הפרת חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו, חריגה מסמכות, השמצה, לשון הרע, הוצאת דיבה .א
 ;  הסודיותהפרת חובת

 ; אחריות בגין קבלנים וקבלני משנה .ב
מעשה או מחדל של כל אדם המועסק או שהיה מועסק על ידי המבוטח או על ידי צד שלישי  .ג

פשע , מעילה או ממעילה באמון, חוסר תום לב,מרמה , הונאה, אי יושר, כלשהו בקשר עם
 ;או מעשה במתכוון או פשעי מחשב

 ; ם אשר הופקדו בידי המבוטחאבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרי .ד
 ;או העיכוב ונזק תוצאתי/אובדן השימוש ו, חדירת וירוסים .ה

 אשר אירעו לאחר יום כריתת ,יחול כיסוי למקרי ביטוח, אם הפוליסה היא על בסיס הגשת התביעה .5
 .או הוגשה תביעה בגינם בתקופת הביטוח/והתגלו  ו, ההסכם בין הזוכה למוסד

 
 ) .או סכום השווה לכך בשקלים (  $ 5000סה זו הנה אינה עולה על סך ההשתתפות העצמית בפולי .6
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 :בהתייחס לפוליסות לעיל .7
,  כאשר קיים ביטוח אחר,כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו .א

ל הוא "פי הפוליסות הנ-הביטוח על, ולגבי המוסד , לא יופעל כלפי המוסד וכלפי מבטחיו
ללא זכות השתתפות , המזכה אותו במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, "וניביטוח ראש"

מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המוסד  להשתתף בנטל החיוב , בבטוחי המוסד 
ולמען הסר ספק אנו מוותרים על . 1981-א"התשמ,  לחוק חוזה הביטוח59כאמור בסעיף 

 .טענה של ביטוח כפל כלפי המוסד  וכלפי מבטחיו 
 .נוסח הפוליסות למעט אחריות מקצועית הנו ביט החל ביום תחילת תקופת הביטוח .ב
אלא אם תימסר , בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח .ג

 . יום מראש30הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד  לפחות 
 .כה בלבדהשתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הזו .ד
 .אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המוסד  עובדיו והבאים מטעמו .ה

 
י האמור "אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע

 .לעיל
 

 ,בכבוד רב
 
 

___________      __________           __________________          ____________   
     תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח   שם החותם          תאריך       

 
 :רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך 'פוליסה מס

 ביטוח חבות מעביד   
ביטוח אחריות כלפי צד    

 שלישי
 ביטוח אחריות מקצועית    

 
 :פרטי סוכן הביטוח

 
 ____________טלפון _;  _______________כתובת _____________;  שם 

 
 

 :כדלקמן, אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה
 

 :רשימת הפוליסות מתאריך עד תאריך חתימה וחותמת חברת הביטוח
 ביטוח חבות מעביד   
ביטוח אחריות כלפי צד    

 שלישי
 ביטוח אחריות מקצועית    
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 אייםרשימת הספקים הרפו - 0.2.14 נספח

הרשימה אינה מלאה ואין בה כדי לחייב את . להלן רשימה של ספקים רפואיים עימם מקושר המוסד כיום
הרשימה נועדה לאפשר למציע להתרשם מהיקף ההתקשרויות . המוסד לאורך תקופת ההתקשרות עם הזוכה

 .של המוסד עם ספקים רפואיים על תחומי התמחותם

 פק הרפואישם ס שם ספק הרפואי שם ספק הרפואי

 מור מכון למידע רפואי בעמ מ"דנט אור הדמיית שיניים בע בית הלוחם ארגון נכים
 מזוז בנימין דקל ישראל צפת" רבקה זיו"בית חולים 

 מיכאלי גילה בורובסקי אלכס' דר בית חולים אסף הרופא
 התאמה עדשות/מ"מיקרולנס בע רופא שיניים-שלו חיים' דר בית חולים הלל יפה

 מכבי שירותי בריאות דר  אלי סימון ת חולים לילדיםבי
 בעמ.מ.מכון גאמא רנטגן א דר הראל משה בית חולים לניאדו
 מכון הרנטגן אפרתי דרסלר רגינה בית חולים מאיר

  ג-מכון להתפתחות הילד  האגודה למען העוור בית חולים נהריה גזברות
 מכון מאור ורהאגודה לשרותי בריאות הציב בית חולים סורוקה
 מ"מכון מור בע מ"מכונים אודיולוגים בע-הדים בית חולים צרפתי
 מכון נוירוגרף הדמיה ואיבחון רפואי בעמ-הדר בית חולים קפלן
) הולדשטיין אילנה מכון אודיולו ם"בית חולים רמב מכון שמיעה ודבור(מכון קולן   
 מכון קולות הופנינג שמעון בית חולים שיבא

 מכון רוט נבט היחידה הנוירופסיכולוגית לטיפ  שמואל הרופאבית חולים
  אפרתי אדית-מכון רנטגן  המכון לרפואת ריאה והערכת נכו בית חולים שניידר

 מכון שלם שיבא תל השומר-המרכז הרפואי  ליכטנשטדר בעמ/בית מרפא 
 מ"מכוני אבחון בשפלה בע העמותה למען הזקן בעמק יזרעאל בלט אילן נתן

 מכון לבדיקות רפואיות-ם"מלר העמותה לפיתוח שרותים לגילזהב ן ציון יצחקב
 ממוגרף מכון לאבחון רפואי הקרן למפעלי שקום למוגבלים בנארי שפי כרמל
 מנחם ילוז מכון לפיזיוטרפיה/ווליס אלון בקור חולים ביהח

 מ"מעבדות שינה מילניום בע זרסקי סימונה בר לב ברוך
 המרכז אבחון הפרעות ראיה-מראה קור רופא בעמחב בי גאגין רון
 מראה המרכז לאיבחון בעמ טל ורדה גל איה

 מרכז לבדור ולבילוי בעמ ינון מאיה קלינאית תקשורת ר אברהם שטרן"ד
 מרכז לשירותים פסיכולוגים ישראל אתי ר בלוך דורית"ד
 ח כללית"מרכז קופ כהן יוסף ר ברמה ישראל"ד
 הנהח-העמק .מרכז ר לאומית רפואה אישית מתקדמת ר וייסמן שמואל"ד
 מ"מרכז רפואי ביאליק בע קבלן שלד/ לוי אלון  ר זהבית זיו ניר"ד
 מרכז רפואי בני ציון מכון להפרעות דבור בע-לוי חיה מ"ר זלוטוגורסקי בע"ד
 מרכז רפואי ברזילי לינדמן ישי ר חיים אשכנזי"ד
 ח עפולה"מרכז רפואי העמק ביה ן רדיולוגי בער מרכז אבחו.א.מ נעים הלל-ר מה "ד
 מרכז רפואי כרמל המרכז לרפואת שינה בעמ. ש.ר.מ ר מלבינה אלון"ד
 מרכז רפואי מדיקה ברנר ם מרפאות חוץ"רפואי רמב.מ ר סייג רולנד"ד
 א"ש סורסקי ת"מרכז רפואי ע מאור שירותי רפואה מתקדמים ר עאוני יוסף"ד
 ש שיבא תל השומר"מרכז רפואי ע  דרוםמאר בעמ ר פל פאינה"ד
 מרכז רפואי צאנז מ" קר בע-מגדלי מדיקל  ר קליינשטרן רפואת שיניים "ד
 מרכז רפואי רבין מועצה אזורית גולן ר ראובן בנטוב"ד

 ם"מרכז רפואי רמב מ"מאר בע-מור דבור ושמע
 מרכז רפואי רמת אביב נור מד מור מאר אילת דוברוביץ אולגה
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 שם ספק הרפואי ספק הרפואישם 

 קרוננברג חגית מרכז רפואי רעות
 קרן מחקרים אסף הרופא מרכז רפואי שניידר

 ח הלל יפה"קרן מחקרים בי מרכז רפואי שערי צדק
 קרן מחקרים ביהח נהריה ש סוראסקי"א ע"מרכז רפואי ת

 קרן מחקרים ופתוח מרכז שניידר לרפואת ילדים
 קרן מחקרים רפואיים מ"מרפא גבעת סביון  בע

 ח שיבא"בי-קרן מחקרים רפואיים ח הורבי"ר סגל אצל רו"מרפאת ד
 בני ציון-קרן מחקרים רפואיים  פסיכולוג-נאשף יוסף מחמוד 

 ם"רמב-קרן מחקרים רפואיים  עמותה לסיוע נפשי לנפג-ל "נט
 תל השומר-קרן מחקרים רפואיים סטטוס

 רפואי. קרן מחקרים רפואיים מ סילפן פטר
 קרן מחקרים רפואיים נהריה עורי אברהם

 י המרכז"קרן מחקרים רפואיים ע עירית חיפה ביהס לאחיות הכשרה
 קרן מחקרים רפואיים פיתוח עמותת בתי חולים למעןהציבור

 קרן מחקרים רפואיים צפת עמותת נצר
 ש"קרן מחקרים רפואיים תה עמך עמותה לסיוע לנצולי השואה

 ח ממשלתי" ביה-זיו-קהרב פוטודנט
 רזניק איליה פורה אמיר מאיר

 רנטגן השקעות בעמ ח ממשלתי" ביה-פוריה
 רעם אביטל טפול בליקוי שמיע-פייגלין חנה

 מ"שירותי רפואה בע. ב. ר. ש פלדברין אורטופדיה
 מ"שירותי רפואה בע. ה.ל.ש פנוחכם בעמ
 מ" בע1996מדנגב .ר.ש פנוניב בעמ

 לוי ליאת רבק-שומכר וסףאטיאס י' פרופ
  בית הרופאים-שורץ דב  ברוך יעקב' פרופ
 שירותי בריאות כללית אופיר.ד' פרופ

 שלמה ברק צין מוני רופא שיניים
 שמואל גולדשר ריטה קולות אבחון ושיקום ליקוי משע

 רופא שיניים/שסקין יוסף מכון שמיעה-קולן אשקלון 
  ח מאוחדת"קופ

   ים לאומייםקופת חולים לעובד
   קליינשטרן אשר
   קרבובסקי אלנה
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 י המוסד" רשימת השירותים הרפואיים הניתנים ע- 0.2.15נספח 

י המוסד לתובעיו באמצעות התקשרויות עם ספקים "להלן רשימה של שירותים רפואיים הניתנים כיום ע
 . פואיר שירות ור כלהמורכבות הנדרשת בביצוע התיעוד הרפואי עבתוך ציון רמת , רפואיים

 . לאורך תקופת ההתקשרות עם הזוכההרשימה אינה מלאה ואין בה כדי לחייב את המוסד
       :)5.1.6.4כאמור בסעיף ( רמת המורכבות של כל תיעוד רפואי מדורגת באחת משלוש הקטגוריות הבאות

 יעוד רפואי מורכב ת-ג            תיעוד רפואי בינוני -ב            תיעוד רפואי פשוט-א
  
 

 רמת שירותים רפואיים
 רמת שירותים רפואיים מורכבות

 מורכבות
 ב בדיקת שמיעה מקיפה ג אבחון והערכה פסיכוסוציאלית

 ב סקר, בדיקת שמיעה ג  התפתחות הילד-אבחון משפחתי 
 ב גסטרוסטומיה מלעורית, PEG ג  התפתחות-אבחון פסיכונוירולוגי 

 ב  במאמץ ומנוחה בעורקי הגפייםדופלקס ב אגרת מיון
 ב דופלקס של עורקי הגפיים  ב אורודינמי, אורופלומטריה מורכבת

 ב דו צדדי, דופלקס של עורקי הצואר ב או צילום\שיקוף ו, אורתרוציסטוגרפיה
, IGM א אינהלציה לטפול נוגדנים, ליבה  B א דלקת כבד 

 א הוצאת תפרים ב איתור והעתקת צילום מתיק צילומי
 א הורדת גבס א  סרום–אלבומין 

 א עורית-תת\הזרקה תוך שרירית א נתרן ואשלגן, אלקטרוליטים
 א הזרקת חומר הרדמה לעצב א אלקטרורטינוגרפיה כולל פענוח

 א  אמבט–הידרותרפיה  ב אנדוסקופיה של בלוטות רוק
 א הכנסת צנתר לשופכה ב אנוסקופיה אבחנתית

 א ואגלוטיניניםהמוליזינים  א אסטריאול
 ג הערכה פסיכודיאגנוסטית מלאה ב אקופונקטורה

TEE ,ג הערכה תפקודית ב אקוקרדיוגרפיה דרך הוושט 
 ב הערכת הפרעות קול ודיבור ב אקוקרדיוגרפיה משולבת במאמץ

 ב הערכת עיבוד אודיטורי מרכזי ב או נתוחית\ארתרוסקופיה מורכבת ו
 א אופן כירורגיהפקת זרע מהאשך ב א  דם–אשלגן 

 א הרדמה כללית לטפול אמבולטורי ב אשפוז יום כירורגי
 ב השתלת מפרקים ללא צמנט ב שיקומי\אשפוז יום פנימי

 א התאמת מכשיר שמיעה ג  אישפוז יום פסיכיאטרי למבוגרים,
 א התאמת משקפיים ג אשפוז יום פסיכיאטרי 

באלאמיןציאנוקו ,21 ג בדיקה נוירואופטלמולוגית ראשוני -B א ויטמין 

 ג תחומי להתאמת שיקום-ועדת צוות רב ב הערכה וטפול לשיקום ראיה, בדיקה
 א זמן פרותרומבין, PT א בדיקות מעבדה

 א  זמן תרומבופלסטיןPTT,דם \פלסמה א בדיקת גזים באויר נשוף
TCN ב זרימת דם בכלי דם היקפיים ב בדיקת מוליכות העצב 

 א זריקה פרהורטברלית ב שקל בדיקת מערכות שיווי מ
 א חבילה חמה רטובה א בדיקת משטח דם ידני

RH כולל, בדיקת סוג דם  א חבישה או החלפת תחבושת א 
 ב חוות דעת קלינית ג תחומי-בדיקת צוות רב

 ג חוות דעת קלינית פסיכיאטרית א בדיקת ראיית צבעים
 ב חוות דעת רפואית משפטית ב בדיקת רופא מומחה במרפאה

 א  סרום–חומצה פולית  ג  בדיקת שינהEEG,אלקטרואל 
 ב חוקן בריום ב בדיקת שמיעה

 ב חוקן בריום ואויר ג בדיקת שמיעה מלאה לילד ואנמנזה
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 רמת שירותים רפואיים
 רמת שירותים רפואיים מורכבות

 מורכבות
 א בדיקת שתן כללית עם מיקרוסקופיה א חיסון מחלות מדבקות

 א ישיר, בילירובין א  סרום- סך, חלבון
 א אחות, ביקור בית ב טימפנומטריה

 ב איש צוות פסיכיאטרי, ביקור בית ב ריפוי בעיסוק-טיפול בפיזיוטרפיה
 א מטפל, ביקור בית ב טיפול התנהגותי

 א תשלום גלובלי, ביקור במיון ב טרנספרין
 א ביקור במרפאה ב יום אישפוז

 ב ביקור במרפאת תזונה ב לייום אשפוז בבית חולים כל
 ב יעוץ\בקורת מכשיר שמיעה ג מחלקות פסיכיאט, יום אשפוז פעיל

 א גבס גדול בהרדמה מקומית בח שמואל הרופא''בי, יום אשפוז
 א מתחת לברך עד לאצבעות, גבס קצר ב מחלקת גריאטריה שיקום, יום אשפוז
 א כפפה, תחתונהיד ואמה , גבס ג מחלקת טפול נמרץ כלל, יום אשפוז
 א  גורם קרישה פקטורWV ,8,ריסטוס  בפרטי: 'תעריף א, יום אשפוז
 א גמא גלוטאמילטרנספרז,  GGT  ב ל''צה: 'תעריף ב, יום אשפוז

 א סד בינוני מאורתופלסט ג יום שיקום
 א סד קטן מהסלייט או מדיפלסט ב יעוץ וטפול סקסולוגי

 א מורכביםסדים בינוניים  ב יעוץ רופא מומחה
 א ריפוי בעיסוק, סדים בינוניים ב כפפה או בגד לחץ לטיפול בריפוי

 א  דם–כמותי , סוכר א כתר חרסינה מאוחה למתכת אצילה
 ב  יעוץ–סקן .טי.סי א  תיקון והתקנה-כתר 

 ב ספירומטריה עם מרחיבי סמפונות ב  שעות42-ניטור ל, לחץ דם
 ב ספירומטריה פשוטה ב לרינגוסקופיה פיבראופטית גמישה

 א ספירת דם מלאה כולל דיפרנציאל ב מבחן מאמץ
 א סתימה מחומר כל שהוא ב מבחן מאמץ ריאתי מורכב
 א טפול שיניים , 1 משטח -סתימה  ב מבחן מאמץ ריאתי פשוט

 א יותר\ משטחים2 -סתימה רגילה  ב מבחן שדה ראיה ממוחשב
JOBST א עדשות מגע אמדידת חליפות 

 א עירוי תוך ורידי של נוזלים א ידת לחצים בפי הטבעתמד
 א  שן כלואה במלואה-עקירה כירורגית  א מדידת נפח ותגובות נשימה בשיטה

 א  שן נשיר-שארית כותרתית , עקירה ב י גז אציל''מדידת נפחי ריאה ע
SPECT ,א פוספטזה בסיסית במיפוי כליות 

 ב רפיהפיזיוט ב מיפוי לאיתור תהליך דלקתי
TCEPS ,ב הידרותרפיה, פיזיותרפיה בבריכה במיפוי מוח 

 ב  התפתחות הילד-פיזיותרפיה  ב כל גופי, או מפרק\מיפוי עצם ו
 ב פיזיותרפיה פרטנית ב תלת שלבי, או מפרק\מיפוי עצם ו

SPECT ,  ג אבחון ובניית תכנית, פיזיותרפיה באו מפרק\מיפוי עצם ו
 ג שיקום קבוצתי\רפיהפיזיות ב מיפוי קרנית

 א פעילות פיברינוגן ב  מיפויPET-FDG,גלוקוז מסומן 

 ב עד שני מבטים, צילום אגן אמיקרוגלובולין בטא-2
 ב צילום אורך עצמות ב  פגישות6,  גסטרו-משוב ביולוגי 
 ב עד שני מבטים, צילום אמה ב  התפתחות הילד-משוב ביולוגי 
 ב עד שני מבטים, ות יד\ילום אצבעצ ב ביופידבק, משוב ביולוגי

 ב עד שני מבטים, צילום ארובות עיניים א  יחידות03מתן בוטולינום טוקסין 

 ב צילום בודד אאנטיתרומבין, נוגד קרישה
 ב צילום בטן ללא חומר ניגוד 
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 רמת שירותים רפואיים
 רמת שירותים רפואיים מורכבות

 מורכבות
 א אוקסימטריה, ריווי חמצן ב טיםצילום בית החזה עד שני מב

 ב  התפתחות הילד-ריפוי בדיבור  ב עד שני מבטים, צילום בית החזה
 ב ריפוי בדיבור פרטני ב סיאלוגרפיה, צילום בלוטות רוק

 ב  התפתחות הילד-ריפוי בעיסוק  ב עד שני מבטים, צילום ברך
 ב ריפוי בעיסוק פרטני ב עד שני מבטים, צילום גולגולת

 ב ריפוי בעיסוק קבוצתי ב עד שני מבטים, צילום זרוע
 ב אבחון ובניית תכנית, ריפוי בעיסוק ב עד שני מבטים, צילום ירך
 ב רישום פוטנציאל מגזע המוח בילדים ב פלורוסצין, דם-צילום כלי

 ב רישום פוטנציאל מגזע המוח במבוגרים ב עד שני מבטים, צילום כף יד
 ב רישום רפלקס אקוסטי ב ני מבטיםעד ש, צילום כף רגל

 א שטיפת אוזניים ב צד אחד, צילום כתף מלא
 א חסימה עצבית , שיכוך כאב כרוני ב דו צדדי, צילום מפרק הירך
 א שיקוף לצורך פעולות נוספות ב חד צדדי, צילום מפרק הירך

 א  תיאום–שירות סוציאלי  ב עד שני מבטים, צילום מרפק
 א שקיעת דם ב מותני-ה גביצילום עמוד שדר

 ב תוספת עבור צילום נוסף ב סקרלי-צילום עמוד שדרה מותני
 ב תוספת עבור שהייה במחלקות טפול ב צילום עמוד שדרה צוארי

 ב תותבת חלקית נשלפת מויטליום ב צילום עצם הבריח
 ב  זוג-תותבת שלמה מאקריל  ב עד שני מבטים, צילום עצם החזה

 א אלסטופלסט, תחבושת אלסטית ב  גדולותטפול בכוויות
 א צמר גפן+ תחבושות4-תחבושת גדולה ב טפול בכוויות קשות

 ב תפקודי ריאות פסיביים בילדים ב טפול בלייזר בעוצמות נמוכות 
 א תרבית דם ורגישות ב טפול לייזר לעיניים

 ב תרגילים באמצעות עבודה ג טפול נפשי פרטני משולב
 א תבחין כמותי, תרופה ג לפגישה, צתיטפול נפשי קבו

 א ANA,נוגדנים נגד הגרעין  ב התנהגותי\טפול נפשי
 ב TCבהרדמה  א  שן טוחנת-טפול שורש 

 ב CT,טומוגרפיה ממוחשבת  ב משפחתי\יעוץ זוגי\טפול
 ב ECG,כולל פענוח , אלקטרוקרדיוגרם ב יעוץ נפשי פרטני\טפול
 ב EEG,אלקטרואנצפלוגרם  ב יעוץ קבוצתי אינטראקטיבי \טפול
 ב EEG,ניטור  , אלקטרואנצפלוגרם ב מעקב פסיכיאטרי תרופתי\טפול

GS ,TLA ,אלקטרומיוגרפיה  א אלאנין , טרנספרז,EMG ב 
GS ,TSA ,אלקטרומיוגרפיה ממוחשבת  א אספרטט , טרנספרז,EMG ב 
 ב EMG,סוגר השופ , אלקטרומיוגרפיה ב צילום פנורמי

 ב MRIללא חו , כולל גזע המוח, מוח ב צד אחד, מלא, ולצילום קרס
 ב MRIללא חומר , מפרקי הגף התחתון ב עד שני מבטים, צילום שוק

 ב MRIלנב , תעלה ועמוד שדרה צוארי ב עד שני מבטים, צילום שורש יד
 ב MRI,בדיקה במערכת תהודה מגנטית  ב  סטטוס מלא-צילום שיניים 
 ב USעם תיעוד , לא מיילדותי, אגן ב ל'' צה-צילומי רנטגן 

 א נוגדני קרישה במחזור הדם  L ב ציסטואורתרוסקופיה
 א ניקוי אבן שן  ב צנתורים אבחנתיים

 א או הזרקה לפרקים\שאיבה ו, ניקור ב קיבוע שבר בעצם צואר הירך באמצע
 א או הזרקה לפרקים\שאיבה ו, ניקור א נוגד, פוספוליפידים, קרדיוליפין
 ב נתוח אמבולטורי זעיר א  דם–קריאטינין 

 ב קרניוטומיה, נתוח ראש ב נפוח תותבות
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 רמת שירותים רפואיים
 מורכבות

 ב נתוחי ורידים בגפיים התחתונים

 ב כולל משתלים , נתוחי כלי דם

 ב נתוחי מעי גס ורקטום 

 ב כולל משתלים , נתוחי עמוד שדרה

 ב רניתכולל עלות הק, נתוחי קרנית

 א  דם–נתרן 

 ב USעם תיעוד תמונות , בטן

 ב USעם , טרנסרקטלי, דרך החלחולת

 ב USעם  , רקמות רכות בראש וצואר

 ב US  עם תיעוד , בדיקה על קולית
 ב 200/100רטית סיליקון 
 ב 50150רטית סיליקון 
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  טבלת ריכוז תאריכים– 6.1נספח 

 

 התאריכים הפעילות

 15.11.07' יום ה  בעיתונות ובאינטרנטפרסום המודעה

 18.11.07 היום בו ניתן להתחיל לרכוש את טפסי המכרז

 2.12.07 תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים

 12.12.07 תאריך אחרון למענה הביטוח לאומי לשאלות הבהרה

 15:00 עד השעה 20.12.07 תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

 20.6.08 -עד ליום ה וקף הערבות בגין הגשת ההצעהת

 20.6.08 -עד ליום ה תוקף ההצעה

 

 התאריכי� קובעים, במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז
 .בטבלה זו


