
 

 

 

עבור  ", טיפול בספורטאים ומיזמים נוספיםיםמדעי  יםמחקר"בנושא    מוסדות רפואייםל  2022/58מס'  קול קורא  
 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט 

"( וינגייט   למוסדות לפרסם קול קורא    מתכבד  ,"(המכוןהמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס 
 עבור המכון.  , נוספים", טיפול בספורטאים ומיזמים םיי מדע ים"מחקר בנושא להגיש הצעות רפואיים 

המכון   טיפול בספורטאי(  i)  : שיתוף פעולה המתייחס לנושאים הבאים )לבחירת המכון(  –ההתקשרות  תכלית  
משותפים, בתחום רפואת  מחקרים    (ii)  אורתופד במכון וינגייט;, לרבות העמדת שירותי רופא/ים  מוסד הרפואיב

ה  תחום  לרבות  לבחינת  SPORTECH  ;(iii)-הספורט,  משותף  מיזם  ספורט   היתכנות  הקמת  מרפאת  הקמת  של 
 .במתחם העיר תל אביב משותפת

נכון    ,מתקיימיםואיים בהם  מופנה למוסדות רפהקול קורא    –  )תנאי סף ומדדי איכות(  מועמדים רלוונטייםסווג  
ההצעות,   להגשת  האחרון  הבאיםכל  למועד  מוסדבמצטבר  התנאים  כ   :  רפואי  המוגדר  על  ידי  מרכז  משרד על 

עד   של  במרחק  הממוקם  וינגייט    50הבריאות;  ממכון  ספורט. WAZE) ק"מ  לרפואת  מערך/יחידה  בעל  ושהינו   )
ואופי  להי  מוסד רפואיהעדפה לצורך בחינת המכון תינתן בהתייחס להצעת   בנושא  הפעולה;    ףשיתוקף  גמישות 

 ופד בתדירות של פעם בשבועת להציב על חשבונו אורוהנכונות    הסדרת תשלומים לשירותי הרפואה לספורטאים
 עבור ספורטאי המכון.  

שאלות ובירורים, לרבות קבלת פרטים בנוגע לאופן גיבוש והגשת ההצעה, יופנו לגב' הילה גיגי   –שאלות ובירורים  
   .12:00 בשעה 2022 ,במרץ 15 שלישי,  עד ליום , urchase@wingate.org.ilPבכתובת הדוא"ל 

נלווה   הצעה להליך זה  גישהמעוניין לה  מוסד רפואי  –  הגשת ההצעה  יפנה בכתב בבקשה למכון, בצירוף מכתב 
 2022  ,אפרילב   05 שלישי,עד ליום    ,  urchase@wingate.org.ilPלכתובת הדוא"ל  וזאת  ו, הצעת תוכן  המתאר את  

   .12:00בשעה 

להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים לרבות   , בכתב או בע"פ,הרפואי  מוסדאת הזכות לפנות ל  ושומר לעצמ  המכון
 . המציעיםמי מעם  משא ומתן רשאי לנהלא הי  המכוןכמו כן,  השלמת מסמכים.

בין היתר,   ,, וזאת מטעמים הרלוונטייםו/או לדרוש תיקונים בהצעה  תשומת הלב כי המכון יהיה רשאי שלא לקבל
 ות/הטובה  ההצעה/ות בחירת לצורך ל  והכ, המכון וכיו"בתדמית  לו/או    מטרותלאופי ו/או לשל ההצעה  התאמתה  ל

 . תפקידו על פי דיןבאופן מיטבי לצורך מילוי את המכון  נה/תשרתאשר  ,ביותר ה/יותוהראוי
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