תיקונים ותשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מ)2010(2037
אספקת שירותי ייעוץ רפואי למוסד לביטוח לאומי

א .תיקונים:
 8.3.3 .1בפרק  - 3נוסח ישונה ל "אם התקבל כנגד הזוכה פס"ד חלוט בדבר רשלנות רפואית".
 .2סעיף – 11.6במקום "הרופא יהא אחראי באחריות מלאה ומוחלטת" יירשם "הרופא יהא אחראי על פי דין".
 .3סעיף  – 11.7המילה "המוחלטת" תמחק.
 .4סעיף  - 11.8נוסחו החדש של הסעיף יהיה "חלה חובה על הרופא לטפל באופן מיידי בתביעות מכל סוג.
הרופא ישפה את המוסד על כל פסיקה נגדו וזאת על פי פסק דין חלוט או פסק דין שביצועו לא עוכב".
 .5סעיף  15.9בפרק  3יימחק "ביצוע חלקי של מתן השירותים לא יזכה כלל בתשלום".
 .6סעיף  16.8בפרק  - 3מדובר בטעות  -המילים "כוח אדם מיומן ומנוסה" בסעיף זה יימחקו.
 .7הסעיף ישונה" :לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בגובה תשלום עבור חודש אחד של
התקשרות.
סעיף  25תבוטל הסמכות שיפוט מקומית .סמכות השיפוט תקבע על פי דין.
.8
 .9בסעיף  27לפרק  1במכרז תתווסף השורה "הרופא יהיה רשאי להפסיק כל ההתקשרות עם המוסד בהתראה
מראש ובכתב של  30יום במהלך כל תקופת החוזה.
 .10נוירולוגיה יצורף לנספח ה' .2.3

תשובות לשאלות הבהרה
.1

סעיף  8.3.1בפרק  - 3הכרזה של הרופא כפושט רגל אינה רלוונטית למתן השירות.
תשובה :הנושא רלבנטי במקרה שהמציע הוא חברה בע"מ הנמצאת בהליכי פירוק או עוסק מורשה.

.2

 8.3.3בפרק  - 3נכתב "במידה והזוכה הורשע ברשלנות רפואית" -יש כאן בלבול מושגים בין הפלילי לאזרחי.
האם גם במצב בו הוגשה תביעה אזרחית בגין רשלנות?
תשובה :נוסח ישונה ל "אם התקבל כנגד הזוכה פס"ד חלוט בדבר רשלנות רפואית".

.3

סעיף  10.1בפרק  - 3המוסד שומר לעצמו את הזכות לדרוש שירותים נוספים -הדבר צריך להיות בהסכמה.
כמו כן מה לגבי תשלום בגין שירותים אלו? מה המשמעות מבחינת הפרת ההסכם במידה והרופא אינו יכול
לספק את השירותים הללו?
תשובה :השירותים הנוספים ,במידה ויהיו ,יהיו בתחום השירותים הנדרשים במכרז זה ,במסגרת שעות
העבודה של הזוכה ובתחום מומחיותו .התשלום יהיה זהה לתשלום עבור שאר השירותים שיינתנו לזוכה.
על הזוכה למלא אחר הדרישות וההוראות של נציג המוסד או מי מטעמו.

.4

סעיף  11.4בפרק  - 3נכתב שהאחראי רשאי לנקוט בכל אמצעי שימצא לנכון על מנת לוודא שהרופא מבצע את
השירותים כנדרש -זה כמובן סעיף בלתי סביר .לא ברור למה הכוונה ואין ספק שהניסוח רחב מדי .עוד נכתב
באותו סעיף כי בסמכותו של נציג המוסד גם לבטל את ההתקשרות.
תשובה :אין שינוי מהאמור במכרז.

.5

סעיפים  11.6-11.10בפרק  - 3סעיפים רחבים ובלתי סבירים בהם הרופא אחראי למעשה לכל נזק שיגרם
ואחראי לשפות את המוסד באופן אוטומטי .לפי הסעיף הרופא אחראי גם במקרה של רעידת אדמה.
תשובה :בסעיפים הללו יבוצעו השינויים הבאים:
סעיף  – 11.6במקום "הרופא יהא אחראי באחריות מלאה ומוחלטת" יירשם "הרופא יהא אחראי על פי
דין".
סעיף  – 11.7המילה "המוחלטת" תמחק.
סעיף  - 11.8נוסחו החדש של הסעיף יהיה "חלה חובה על הרופא לטפל באופן מיידי בתביעות מכל סוג.
הרופא ישפה את המוסד על כל פסיקה נגדו וזאת על פי פסק דין חלוט או פסק דין שביצועו לא עוכב".

.6

סעיפים  11.6ו  11.7 -בפרק  3מאפשרים למוסד לתבוע פיצויים מהרופא אם ובמידה שהמוסד יפסיד תביעה
בבית הדין ויפסקו בה לטובת המבוטח.
תשובה :ראה תשובה מס' .5

.7

סעיף  13.4בפרק  - 3בד"כ נהוג לכתוב בהתניית סודיות בהסכם כי העובד מודע לכך שבמידה ויפר את
התחייבותו לסודיות הדבר עלול להוביל לנקיטת צעדים משפטיים כנגדו .הקנס הגבוה המצוין ללא הליך משפטי
ובנוסף לתביעה משפטית אינו מקובל.
תשובה:אין שינוי מן האמור במכרז – אין המוסד מעוניין להעסיק מועמד שאינו יכול להתחייב לשמור על
סודיות רפואית של המבוטחים ,בכל מקרה תינתן לרופא אפשרות להציג את עמדתו.



.8

טופס ניגוד העניינים שפרסם המוסד הוא פולשני מדי ופוגע בפרטיות העובדים.
תשובה:אין שינוי מהאמור במכרז.

.9

סעיף  15.9בפרק  - 3נכתב כי ביצוע חלקי של מתן השירותים לא יזכה כלל בתשלום.האם ביצוע חלקי לא צריך
לזכות בתשלום חלקי.
תשובה:הסעיף יימחק.

 .10סעיף  15.13בפרק  – 3נכתב כי הרופא לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמוסד העלאות או שינויים בתמורה-
האם אני לא יכולה לדרוש? זכותכם לסרב ,אך בוודאי שאין סיבה לכתוב שמראש אני מוותרת על דרישה כזו
ככל שתהיה.
תשובה:אין שינוי מן האמור במכרז.
 .11סעיף  16.8בפרק  - 3צריך להצהיר שיש לך כוח אדם מיומן ומנוסה -אנחנו מספקים רק שירות שניתן על ידי
הפונה.
תשובה :אכן מדובר בטעות  -המילים "כוח אדם מיומן ומנוסה" בסעיף זה יימחקו.
 .12סעיף  18.2בפרק " - 3הרופא יהיה אחראי לכל נזק ,אשר עלול להיגרם" -מדוע אנחנו אחראים לכל נזק שנגרם,
כולל נזק פוטנציאלי.
תשובה :ראה תשובה .5
 .13סעיף  19.2בפרק  - 3פיצויים מוסכמים על סך  ₪ 30,000מוגזמים.
ראשית ,מה עם המוסד יפר את ההסכם? שנית ,מדוע רופא שמקבל שכר על פי שעה צריך לפצות את המוסד?
תשובה :הסעיף ישונה" :לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בגובה תשלום
עבור חודש אחד של התקשרות".
 .14סעיף  -25סמכות שיפוט מקומית -מה אם הרופא אינו מירושלים? ע"פ החוק הסמכות המקומית נקבעת על פי
אזור מגוריו של הנתבע ולא של התובע .במידה והרופא אינו מירושלים ,אין סיבה להסכים מראש לנהל את
ההליכים דווקא בירושלים.
תשובה:תבוטל הסמכות שיפוט מקומית .סמכות השיפוט תקבע על פי דין.
 . 15האם נכון הדבר שעל פי החוזר המצורף ,שכר הרופאים יעמוד רק על  ₪ 228לשעה בשל התקשרות ממושכת?
תשובה:במקרה של התקשרות ממושכת ובהתאם לתעריף הנוכחי של החשכ"ל יעמוד התעריף לזוכה על
 ₪ 228שמהווה  80%מהתעריף הנקוב .יש לציין כי המחיר אינו כולל תשלום עבור נסיעות.
 .16האם צריך לחתום על כל הדפים במכרז או רק על הדברים הרלבנטיים? על אלו עמודים לחתום? האם יש צורך
להחתים עו"ד אם כן היכן?
תשובה :בסעיפים  6.7-6.8לפרק  1מפורטות כלל הדרישות לעניין החתימה על המסמכים) .על כל עמוד
בראשי תיבות .על טופס הגשת ההצעה )פרק  (2לחתום גם עם חותמת .במקומות בהם נדרשת חתימת
עו"ד הדבר מצויין )עמ'  22ו.(55-
 .17האם צריך לחתום על החוברת של הניגוד עניינים וקוד האתי .בעמוד הראשון לחוברת כתוב שמיועד לרופאי
וועדות?
תשובה :צריך לחתום ,במקרה והמציע יזכה במכרז הוא ימונה לרופא מוסמך או כנותן חוו"ד.
 .18בסעיף  8מתואר רק הפסקת ההתקשרות ע"י המוסד היכן במכרז יש התייחסות לגבי מצב בו הרופא מבקש
לעזוב את תפקידו בביטוח לאומי במהלך תקופת החוזה,באופן זמני או קבוע?
תשובה :בסעיף  27לפרק  1יתווסף "הרופא יהיה רשאי להפסיק כל ההתקשרות עם המוסד בהתראה
מראש ובכתב של  30יום במהלך כל תקופת החוזה".

 .19האם יש לכלול את שעות הועדה בסך כל שעות הייעוץ למוסד או שמדובר רק בשעות ייעוץ הכוללות ניתוב וייעוץ
לפקידים?
תשובה :בשעות הייעוץ כוללים כל עבודה שנעשית במסגרת השעות על פי ההסכם .במקרים בהם הרופא
מקיים וועדות ,לא במסגרת הייעוץ ,שעות אלו לא נכללות בסה"כ השעות של יועץ.
 .20מה יקרה לרופא יועץ בתום של שבע שנים של התקשרות .האם התקשרות תסתיים לאלתר ,הרופא יצטרך שוב
לגשת למכרז ?
תשובה:בתום ההתקשרות ככל הנראה השירות יוצא למכרז חדש.



 .21על נהלים של מוסד לבטוח לאומי  ,לרופא יועץ ) רופא סניף ( אסור לתת חוות דעת כלל ,למעט הליכים
משמעתיים או משפטיים בנוסעים שאינם נוגעים לבטוח לאומי .האם משתמע מזה שעל הרופא נאסר לעסוק
ברפואה בקליניקה פרטית ?
תשובה:מותר לעסוק בקלינקה פרטית.
 .23האם רופא שכיר במשרה מלאה רשאי להציע גם מועמדות ליועץ לפי שעות?
תשובה:שכיר יכול להגיש מועמדות כל זאת בלבד שהינו עומד בכל תנאי הסף לרבות במספר השעות
המינימאלי השבועי .יודגש כי העבודה במוסד היא בשעות המצוינות בסעיף  8.7לפרק .1

 .24היום אני מועסק בחצי משרה במוסד ובנוסף אני נותן ייעוץ במספר שעות קטן מ 9-שעות שבועיות .אני מבין כי
הדרישה במכרז הינה לפחות  9ש"ש .האם זה אומר שעלי להפסיק לתת יעוץ לפי שעות וממתי ?
תשובה :ההחלטה הינה אישית .לשם השתתפות במכרז עליך לעבוד לפחות  9ש"ש.
 .25למה הכוונה בסעיף  ?10מה עוד המוסד יכול לדרוש מה הרופא?
תשובה:ראו תשובה לשאלה .5
 .26סעיף  11.6 11.7, 11.8 ,וכו'  ,על המוסד לדאוג לביטוח אחריות מקצועית ולכיסוי משפטי בכל הנושאים
שמופיעים בסעיף זה .בלי ביטוח לא ניתן לבצע שום פעילות רפואית .מקובל בהחלט שהמעסיק ידאג לכך) .בית
חולים ,קופ"ח ובמקרה הזה ביטוח לאומי( גם רופאים שעובדים בקופות עם חוזה התקשרות מבוטחים ע"י
הקופה.
תשובה :אין שינוי מהאמור במכרז למעט התיקונים וההבהרות המובאים במסמך זה.
 .27סעיף  16.3למה הכוונה חודש ימים? ימי עבודה? באיזו ימים ושעות? כמה שעות?
תשובה:ההכשרה תהיה בשני חלקים האחד מספר ימים מרוכזים ובחלק השני הכשרה פרטנית  .בהכשרה
הפרטנית ננסה להתאים ללוחות הזמנים והשעות של הרופאים כפי שמופיעות בהצעה.
 .28בנספח ה'  2.3מצויינים סוגי התמחות המעניקים יתרון בניקוד .מדוע מקצוע הנוירולוגיה לא נכלל בסל המקצועות
הללו? לנוירולוגיה יש זיקה משמעותית לפגיעות בנפגעי עבודה ונכות כללית.
תשובה :נוירולוגיה יצורף לנספח ה' .2.3

הבהרה:
למען הסר ספק יודגש כי הרופאים הזוכים במכרז זה אינם עובדים שכירים ובל מקרה חלה עליהם
חובת רישום כ"עובד עצמאי" כמשמעו בחוק הביטוח הלאומי.



