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  "כללית מושלם"עמיתי ל אביזרים אורטופדייםלאספקת  מכוני הסדרעריכת רשימת 

קול הנדון )להלן: "אשר ב הליך"( בקשר עם ההכלליתנתקבלו בידי שירותי בריאות כללית )להלן: "במענה לשאלות אשר 

 :הליךאשר ברצוננו להביא לידיעת כלל משתתפי הותשובות  הלן מספר הבהרותל, "(הקורא

 כללי .א

נאמר במפורש  אלא אם ,קול הקוראבמסמכי הלאמור ו בהתאם מכתבנו זה יפורשהקבועים בהמונחים  כל .1
 .אחרת

 זה. נוזה, יגבר הקבוע במכתב נולבין הקבוע במכתב קול הקוראמקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי ה בכל .2

, ועל כן עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא קול הקוראהסר ספק, יובהר, כי מכתב זה הנו חלק ממסמכי ה למען .3
 חתום בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך.   

 

 הבהרות ותשובות .ב

ניתן להוריד באתר האינטרנט של הכללית בכתובת , על נספחיו, את מסמכי ההליך :ליתכלהבהרה  .1

www.clalit.co.il . 

להגיש את הבקשה להיכלל  רשאית: מובהר כי כל חנות הרואה עצמה כעומדת בכל הקריטריונים זהות המציע .2

 בכל האמצעים העומדים לרשותם, באחריות המציעים לבדוק, .כלליתהברשימת הספקים ובקשתה תיבדק ע"י 

 טרם הגשת הבקשה, האם הם עומדים בדרישות הסף. 

ישות משפטית נדרשת להגיש את הבקשה להיכלל ברשימת כל . במשותף תותר הגשת בקשותלא בנוסף, 

 .בעצמההספקים 

למען הסר ספק מובהר כי על המציע לציין את כל החנויות/הסניפים המוצעות על ידו, גם חנויות שהינן חנויות 

ות שלא תכללנה במסגרת הבקשה לא תוכלנה להעניק שירותים למבוטחי הכללית בתום הליך הסדר כיום. חנוי

  זה.

חנות שתימצא כעומדת בתנאי הסף להיכלל ברשימה, תהא קול הקורא, מסמכי הכמפורט ב :תנאים מסחריים .3

מחירים ותנאי ה כל התנאים המסחריים, ובכלל זה זכאית לקבל לעיון עותק מהסכם התקשרות עם הכללית.

)ותנאי ההסכם הם שיחולו ויחייבו את הצדדים, בכפוף לחתימתו על ידי  ההתקשרות יפורטו בהסכם –תשלום 

  .שני הצדדים(

ידי -רשימת האביזרים תצורף להסכם ההתקשרות שייחתם מול הספקים שיאושרו על: האביזריםרשימת  .4

 מובהר כי מדרסים אינם כלולים במסגרת הליך זה. הכללית. 

טבלת המחירים של כל האביזרים )לפי ההתוויות( תצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם  :מחירי האביזרים .5

ההתקשרות. העמית ירכוש את האביזרים ממכון ההסדר וישלם את ההשתתפות העצמית בהתאם להוראות 

ההתחשבנות בין בתוספת עמלת הניפוק המפורטת בהסכם. ההסכם. הכללית תשלם למכון ההסדר את ההפרש 

 מכון ההסדר לספק המורשה תעשה בהתאם להוראות ההסכם. 

בעל תעודה או כל הכשרה אקדמאית מוכרת אורטוטיסט הינו :  – למסמכי ההליך( 15הגדרת אורטוטיסט )סעיף  .6
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ע"י פרופ' או מרצה בכיר בתחום  בתחום )לדוגמא: מכון לואיס(, בין אם בישראל ובין אם בחו"ל, המנוהלת

האורטופדיה והנמשכת לפחות שנה אחת, או, לחילופין, מי שהמציא לידי כללית שני מכתבי המלצה מעודכנים 

בנוסח שיהא מקובל עליה, החתומים על ידי מנהל / סגן מנהל מחלקה אורטופדית במרכז רפואי ציבורי הפועל 

ת( ו/או על ידי כל רופא מומחה אחר שזהותו תאושר על ידי כללית בישראל )בין אם ממשלתי ובין אם של כללי

 והמעידים על ניסיון מקצועי בן למעלה מעשר שנים )ברציפות( בהתאמת אביזרים אורטופדיים.

הנעדר השכלה פורמאלית רלבנטית, כללית תהא רשאית )אך לא חייבת( לדרוש,  יובהר, כי לעניין אורטוטיסט

במקרים שבהם תתקבלנה תלונות ביחס לתפקודו ולמקצועיותו וכתנאי להכרה בו, בנוסף להמצאת המלצות 

כאמור לעיל ועל מנת לעמוד מקרוב על כישוריו, עמידה במבחן עיוני ו/או מעשי שיחובר על ידי ע"י פרופ' או 

רצה בכיר בתחום האורטופדיה, או, במקרים כפי שייקבע על ידה, אישור מאת המנהל הרפואי של "כללית מ

  מושלם".

 

 

 שירותי בריאות כללית
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