הרשות למחקר ופיתוח

המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי ,אשקלון 87287
טל 818-1844875:מיילarieb@bmc.gov.il :

קול קורא
לאיתור חברה שתיעץ ותלווה בקידום אמצאות
עבור קרן מחקרים רפואיים ,פיתוח תשתית ושירותי בריאות
ליד המרכז הרפואי ברזילי (ע"ר)
 .1קרן מחקרים רפואיים ,תשתיות ושירותי בריאות ליד המרכז הרפואי האוניברסיטאי
ברזילי (ע"ר) (להלן" :קרן המחקרים") והרשות למחקר ופיתוח מעוניינות לאתר חברה
(להלן" :חברה") לצורך אפשרות של התקשרות בהסכם לאספקת חבילת שירותים
שתכלול ליווי וקידום אמצאות בכל התחומים ,לרבות מכשור רפואי ותוכנה ,כמפורט
בקול קורא זה.
 .2חבילת השירותים המבוקשת מחברה שתגיש מענה לקול קורא זה תכלול:
 2.5סיוע וייעוץ בהערכת אמצאות וסיכוין להגיע לשלב המסחור
 2.2יעוץ באשר לקניין הרוחני באמצאות (לרבות פטנטביליות)
 2.2יעוץ והכוונה לגבי רישום פטנטים בשלבים השונים
 2.4יעוץ בסוגיות רגולציה רפואית
 2.1הכנת תכנית עסקית לפיתוח האמצאה
 2.2יעוץ ופיתוח אב-טיפוס
 2.8יעוץ ומעורבות בהשגת מקורות מימון לפיתוח ומסחור אמצאות
 2.7שיווק ומסחור האמצאות
 .3דרישות מקצועיות:
 2.5על החברה להציג היכרות ופעילות בנושא החדשנות ב  1השנים האחרונות.
 2.2על החברה להכיר את נושא הקניין הרוחני ואסטרטגיות של קניין רוחני (לרבות
פטנטים) בתחומי הרפואה והביוטכנולוגיה.
 2.2על החברה להיות בעלת יידע וניסיון בעיצוב ,תכנון והרכבת מוצר ,רצוי בתחום
המכשור הרפואי.
 2.4על החברה להיות בעלת יידע וניסיון בגיוס הון ,כולל מהשוק הפרטי.
 2.1על החברה להיות בעלת יידע וניסיון בשיווק ומסחור.
על החברה להגיש טבלה בדבר ניסיונה לגבי כל אחת מהדרישות המפורטות בסעיפים 2.5
עד  .2.1על ההטבלה לכלול ציון של פרויקטים פרטניים ,לרבות  -תיאור הפרויקט
והאמצאה שפותחה במסגרתו  /השנים בהם טיפלה בפרויקט  /השירותים שניתנו בקשר
לפרויקט  /המלצות ,אם ישנן  /כמה כסף גויס על ידי החברה לפרויקט ובאמצעות איזה
גורם (פרטי המשקיעים)  /האם פותח מוצר בהסתמך על האמצאה  /האם המוצר נמכר
בשוק .על הטבלה להיות תמציתית ועל פני לא יותר מארבעה עמודים.
 .4התמורה:
 4.5קרן המחקרים תנהל מו"מ על התמורה המוצעת בגין מכלול השירותים המפורטים
לעיל עם החברות הרלבנטיות שישתתפו במתן מענה לקול קורא זה.
 4.2כאחת מהחלופות תציע קרן מחקרים לחברות לקבל תמורה באחוזים מהכנסות
הפרויקט ממסחור האמצאות ,במידה ויהיו ,כפי שיוסכם.
 4.2קרן מחקרים תישא בהוצאות הכנה ותחזוקה של הפטנטים.
 4.4הוצאות הפיתוח של האמצאות עד לרמת אב טיפוס ראשוני יתחלקו שווה בשווה
( )18%-18%בין החברה לבין הקרן.
 4.1התמורה בתום הליך המסחור תחושב לאחר קיזוז הוצאות הפיתוח של הזוכה
והוצאות פיתוח ורישום הפטנטים של הקרן.

 .5תקופת מתן השירותים:
תקופת מתן השירותים תהא למשך  2שנים או כפי שיוסכם בין הצדדים.
 .6כללי:
 2.5חברה שתגיש מענה לקול קורא זה לא תהיה מחויבות להתקשר עם קרן המחקרים,
אלא אם ייחתם בין הצדדים חוזה מלא ומחייב.
 2.2קרן המחקרים תהא רשאית לדרוש מהחברה פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או
הבהרות נוספות מעבר לאלו שהוגשו על ידה על מנת לבחון את החברה והצעתה
במסגרת שיקוליה.
 2.2מובהר כי מדובר בקול קורא לאיתור חברות ולקבלת מידע; קרן המחקרים אינה
מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ו/או להתקשר עם כל חברה שהיא ואין בהוצאת קול
קורא זה כדי לחייב את הקרן בהתקשרות כלשהי ו/או בקבלת שירותים ממי
מהחברות; יובהר ויודגש כי הקרן אינה מתחייבת לרכישת היקף כלשהו של השירותים
ו/או בכלל.
 2.4במידה והקרן תחליט להתקשר עם מי מהחברות ,ייחתם הסכם בין הקרן לחברה
כאמור לביצוע השירותים.
 2.1מובהר ומודגש כי החברות לא יהיו זכאיות לתשלום כלשהו בגין הוצאות שהוציאו
בקשר עם הגשת מענה לקול הקורא ,בין אם זה יתקבל ובין אם לאו ,ובין אם הושלמו
הליכי קול קורא זה או שבוטלו ,מכל סיבה שהיא.
מענה כאמור לקול קורא זה יש להגיש עד ליום 29.5.22
הבהרות/מענה לקול הקורא ומועד מתן מענה:לצורך הבהרות בכל הקשור לקול קורא זה ,ניתן לפנות
טלפונית לד"ר אריה בודובסקי בטלפון  87-2842542או  818-1844875או במייל .arieb@bmc.gov.il
לצורך הגשת מענה לקול קורא זה ,נא להפנות ל"וועדת אמצאות" של הרשות למחקר ופיתוח במרכז
הרפואי האוניברסיטאי ברזילי באמצעות דאר אלקטרוני .arieb@bmc.gov.il

בכבוד רב ובברכה
ד"ר אריה בודובסקי
מנהל מחקר ופיתוח

