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  מ ב ו א .1
  

אבחון מתמכרים לחומרים למבקש לקבל הצעות , ")המוסד: "להלן(המוסד לביטוח לאומי  1.1
מרכז , צפון(אתרי אבחון  3 -האבחונים יבוצעו ב .הארץבכל ) סמים ואלכוהול(פסיכואקטיביים 

 .אחד בכל אזור, )ודרום

  

  . ים או שלושהאזורשני , אחד בלבד אזורמציע יוכל להגיש הצעה ל

 .בנפרד אזורבחינת ההצעות וקביעת הזוכה תתבצע לכל 

 

כל תקופות של שנה  חמששנים עם אפשרות הארכה ל 3ייחתם הסכם לתקופה של  ים/עם הזוכה 1.2
 .אחת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד

  

בשלמותה או , או כל הצעה שהיא,  אזורבכל  המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר 1.3
ושומר לעצמו את , המוסד אינו מתחייב לרכוש את כל  השרותים המוצעים. בחלקים ממנה

 .הזכות לממש חלקית את ההצעות שתתקבלנה

  

הזכות לבקש הבהרות מהמציעים בכל שלב לפני קבלת ההחלטה על  המוסד שומר לעצמו את 1.4
 .בחירה סופית של הזוכה

  

שהיא בלתי סבירה מבחינת מחיר לעומת מהות ההצעה ותנאיה או , המוסד לא יתחשב בכל הצעה 1.5
שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף או בשל חוסר התייחסות מפורטת 

 .או החלטה כדבעי/שלדעת המוסד מונע הערכה ו, זלסעיף מסעיפי המכר

  

  .  שהוגשו בשמות שונים, המוסד לא יתחשב בהצעות של אותו מציע. יע יגיש הצעה אחת בלבדצמה 1.6
  

או בכל תביעה הנובעת , כות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זהסמ 1.7
  .ירושליםתהיה בבתי המשפט המוסמכים ב, מהליך ניהול מכרז זה

 

  מינהלות 1.8

  

 המכרז מסמכיקבלת  1.8.1

 

מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון באתר האינטרנט של המוסד  1.8.1.1
)www.btl.gov.il (והנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב. 

 ולהגיש הצעה ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של המוסד 1.8.1.2
בכל דרך , ן בהורדת חוברת המכרז מהאינטרנט או בהעתקתואי. ללא תשלום

  .משום יצירת בעלות עליו, שהיא

  

שכתובת   חברסימה  'גב: נציג המוסד לכל עניין הקשור לבקשה זו הוא – איש הקשר 1.8.2
  ירושלים 13ויצמן ' שד, אגף הבטחת הכנסההמוסד לביטוח לאומי : ההדואר של

 כתובת הדואר האלקטרוני 02-5373121: מספר הפקס 02-6709927: מספר הטלפון
simach@nioi.gov.il ) איש הקשר: "להלן.("  
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יש להפנות בכתב לאיש הקשר , שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז - שאלות ובירורים  1.8.3

לות שיופנו בעל פה או בטלפון לא אש(צעות פקס ובמקביל בדואר אלקטרוני מבא, ל"הנ

    .פרטי השואל וכתובת דואר אלקטרוני, אלההפניה תכלול את פרוט הש). יענו

לא יתקבלו . 15:00בשעה  6.11.2011 ליום ראשוןיש להעביר את שאלות ההבהרה עד 

יוצגו באתר האינטרנט של כל התשובות לשאלות ההבהרה .  שאלות לאחר מועד זה

  . 20.11.2011עד ליום ראשון  המוסד

  

 ירת ההצעותסמ 1.8.4

  

למעטפה סגורה זהים עותקים  3 -ב את ההצעהלכל אחד מהאיזורים יש להכניס  1.8.4.1

בשדרות  2הממוקמת בארכיב שבקומה , ולמסור בתיבת המכרזים של המוסד

על גבי המעטפה יש לציין את שם .  אצל מר יגאל שמואלוף, ירושלים 13ויצמן 

    .המכרז ומספרו

  .ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד

 

יש . מסירת ההצעה סירת הצעתו  יקבל המציע  אישור עלתמורה למב 1.8.4.2

 .להקפיד על קבלת אישור זה

 

 :וחתומות כדלקמן נפרדותיכלול שתי מעטפות  כל אחד מהעותקים  1.8.4.3

  

ולל כל הנספחים והאישורים את חוברת ההצעה כמעטפה ראשונה תכיל  1.8.4.3.1

 .בחוברת ההצעה )11פרק ( הצעת המחיר למעט הדרושים

חוברת " - 2010) 2009(' מ' מכרז מס"ם על המעטפה יש לרשו

  .1-16מענה לסעיפים  -" הצעה

 

 .את הצעת המחיר לרבות דפי ההסבר להצעת המחירמעטפה שניה תכיל  1.8.4.3.2

הצעת " - 2010) 2009(' מ' מכרז מס"על המעטפה יש לרשום 

 .17מענה לסעיף  -" המחיר

 

  . 12:00עה עד הש 7.12.2011יום רביעי : המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 1.8.4.4

  
  .לא תובא לדיון ותיפסל על הסף, צעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעותה

        
  

  

  

  

  קף ההצעותתו 1.8.5

  
דהיינו עד , הוא שישה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות הך תוקף ההצעמש

עד לקבלת החלטה , לבקשת המוסד, המציע יאריך את תוקף ההצעה.  7.6.2012ליום 
      .ז זהסופית במכר

קיימת , תעודות אישיותובדיקת  בכניסה לבנין מתקיימים סדרי אבטחה, לתשומת לב המציעים

הפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכדומה אשר עלולים לגרום לעיכוב , בעיית חניה בסביבה

 .על המציעים לקחת זאת בחשבון על מנת לוודא הגעה במועד לתיבת המכרזים. בכניסה
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 הגדרות .2

  

 המוסד לביטוח לאומי – המוסד 2.1

  .בכל הארץ) סמים ואלכוהול(אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים  –השרותים  2.2

שיפנה את התובעים , עובד היחידה להבטחת הכנסה בסניף כלשהו של המוסד -פקיד תביעות  2.3
 .לאבחון ויקבל את ממצאי האבחון

 .ת הבטחת הכנסה מהמוסדמי שמגיש תביעה לקבלת גימל –תובע  2.4

תובע התובע גימלת הבטחת הכנסה בעילת אי יכולת להשתכר עקב התמכרות  –מאובחן  2.5
 .י פקידת התביעות בסניף לאתר האבחון לצורך אבחון מצבו "שהופנה ע, אלכוהול /לסמים

 .י פקידי התביעות"אתר בו יאבחן הזוכה את התובעים שיופנו אליו ע – אתר אבחון 2.6

 .סמים ואלכוהול –ואקטיביים חומרים פסיכ 2.7

יאשר , ינהל את הפרוייקט, עובד מטעם המציע שיעמוד בראש הפרוייקט –מנהל מערך האיבחון  2.8
 .ויחתום על כל האבחונים וישמש כנציג הזוכה מול נציג המוסד

 .רופא בעל הכשרה לטיפול בהתמכרויות לחומרים פסיכואקטיביים –נרקולוג  2.9

 .או אלכוהול/לסמים ו) או לא(כמכור , הופנה בפעם הראשונה לזוכהאבחון תובע ש –אבחון ראשון  2.10

 .או אלכוהול/אבחון קודם של תובע שאובחן בעבר כמכור לסמים ו אימות –אבחון מעקב  2.11

תמצית הנתונים , מהלך האבחון: ח המסכם את האבחון שבוצע לתובע לרבות"דו –ח אבחון "דו 2.12
 .מסקנות ותוצאות, הרלבנטיים לאבחון

שימונה כמתאם , מנהל האגף להבטחת הכנסה במשרד הראשי או מי מטעמו – מוסדנציג ה 2.13
  .ומפקח על הפעילות באתרי האבחון

שיכלול אנשי , הכנסה במשרד הראשי אגף הבטחתי מנהל "צוות שיוקם ע - מקצועי צוות היגוי 2.14
וד בראש הצוות תעמ .ינחה את אתרי האבחון באופן שוטף/מקצוע בתחום ההתמכרויות וילווה

 .מנהלת אגף אבטחת הכנסה או מי שיוסמך על ידה

  .הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה – דרישות סף 2.15

מסמכים , תשובת המציע לפנית המוסד הכוללת את כל המידע הנדרש למוסד – הצעה למכרז 2.16
 .ז  והצעת מחירהתחייבותו לעמוד בתנאי המכר, המעידים על עמידתו בדרישות המכרז

  ).3או  2(גיאוגרפי אחד או יותר  אזורהצעה יכולה להתייחס ל

המיועדת להבטיח את קיום , ערבות בסכום נקוב או באחוזים מסכום הצעה – ערבות הגשה 2.17
  .ההצעה וחתימה על הסכם התקשרות במקרה של זכיה

דר בהסכם ערבות בסכום נקוב או באחוזים מסכום ההתקשרות כפי שמוג – ערבות ביצוע 2.18
  .י תנאי המכרז"הזוכה עפ תהמבטיחה את מילוי התחייבויו, ההתקשרות

 .הגיש הצעה למכרזשגורם  – מציע 2.19

באמצעותה יגיש , למכרז 1' חוברת המצורפת בנספח מס –חוברת הצעה /חוברת הגשת הצעה 2.20
  .המציע את הצעתו

ונחתם עימו הסכם י וועדת המכרזים של המוסד "מציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה ע – זוכה 2.21
 .התקשרות לאספקת השירותים הנדרשים במכרז זה

 .חודשים מלאים 12 – שנה 2.22

 .להלן 7.1.2כמפורט בסעיף  – עובדים מקצועיים 2.23
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  סףדרישות והגורמים אליהם מופנה המכרז  .3
  

מתמכרים  של , ורפואי פסיכוסוציאלי, אבחון מקצועי משולבבלגופים העוסקים המכרז מופנה  3.1
, שאובחן כמכור תובעה פוטנציאלהערכת ו) סמים ואלכוהול(ואקטיביים לחומרים פסיכ

   .כלשהי שיקומית/טיפוליתלהשתלב במסגרת 
  .כל המטלות נשוא מכרז זהבעלי האחריות הכוללת לביצוע יהיו הגופים 

 

 דרישות סף מהמציעים 3.2

  

 )מותהע/שותפות/חברה/עוסק מורשה(גוף משפטי לצרף להצעתו אישור כי הינו על המציע  3.2.1
  .)להלן 4.4.2 ףכנדרש בסעי(שנים האחרונות לפחות ה 3 - בברשם רשמי הרשום 

  

  .)להלן 4.4.4כנדרש בסעיף ( ספרי חשבונות כחוקלהוכיח ניהול  על המציע  3.2.2
  

עם רשם מט, עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין, אם הגוף המציע הינו עמותה
 ).להלן 4.4.3כנדרש בסעיף (תקף לשנה השוטפת , העמותות

  

באבחון  ) 2008-2010(שנים אחרונות  3 -ניסיון ב יבעלמקצועיים המציע מעסיק עובדים  3.2.3
 300 -מ שלא יפחתבהיקף , )סמים ואלכוהול(לחומרים פסיכואקטיביים מתמכרים 

  .לכל עובד מקצועי, ל"מאובחנים בשנים הנ
שמות , לוונטייםות הרהלקוחפרטי ציון תוך , בחוברת ההצעה 4בפרק  נסיון זה יפורט

 תיאור פעילות המציע אצל הלקוחכן ו הממליצים
  

 שנים 5מנהל מערך האבחון מטעם המציע יהיה בעל ניסיון של לפחות  3.2.3.1
כמפורט בסעיף (באבחון מתמכרים לסמים ) השנים האחרונות 10במהלך (

 .)להלן 7.1.2.1
  

 
 500,000לי של בעל מחזור עסקים מינימח המאשר כי הינו "לצרף אישור רועל המציע  3.2.4

וזאת בנוסח המצורף , )2008-2010(השנים  3 -בכל אחת מ, )מ"לא כולל מע( ח לשנה"ש
   ).1בנספח ( בחוברת ההצעה 'בצרופה ה

  

היעדר בדבר , על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו 3.2.5
ן להגשת בשלוש השנים שקדמו למועד האחרו, הרשעות בשל הפרת דיני העבודה

 .הצעות למכרז זה
בהתאם לנוסח , יש לחתום על תצהירים נפרדים למציע ולכל אחד מבעלי השליטה בו

  .)1נספח ( בחוברת ההצעה 'גבצרופה המצורף 

 
בדבר קיום , על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו 3.2.6

צווי ההרחבה , דיני העבודהלפי , שמירת זכויות עובדיםחובותיו של המציע בעניין 
החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או  וההסכמים הקיבוציים

 .במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה, השירותים
בהתאם לנוסח , יש לחתום על תצהירים נפרדים למציע ולכל אחד מבעלי השליטה בו

  .)1נספח ( בחוברת ההצעה 'דבצרופה המצורף 
  

  ת חילוט בסך שלרב ,מותנית לטובת המוסדע לצרף להצעתו ערבות בלתי המצי לע 3.2.7
   .בנפרד לכל אזור₪  15,000

      .31.5.2012הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 
הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון 

י "ואשר אושרה ע  –1981א "תשמ, פ חוק הפיקוח על עסקי הביטוח"לעסוק בביטוח ע
  . החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים

  ).1נספח (בחוברת ההצעה  'בצרופה אנוסח הערבות יהיה זהה לנוסח המצורף 
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אם המציע שזכה במכרז לא יחתום על ההסכם לאור , המוסד יהא רשאי לממש הערבות
דעת המוסד על זכיתו במכרז יום ממועד הו 30 -זכייתו במכרז ובסמוך לה ולא יאוחר מ

רבות עה. הערבויות למציעים שלא זכו במכרז יוחזרו, לאחר סיום הליכי המכרז. זה
המציע יאריך את תוקף הערבות . )1נספח (לחוברת ההצעה תהיה בנוסח המצורף 

  .  החלטה סופית במכרז זהעד לקבלת ,  לבקשת המוסד

ידרשו המציעים המעוניינים , ל"אם וככל שהליכי המכרז יתארכו מעבר לתקופה הנ
להאריך את תוקף הערבות הבנקאית לתקופה , כי הצעותיהם תילקחנה בחשבון

  .שתידרש על ידי המוסד
  

 

 הנחיות להגשת ההצעה .4

  כללי 4.1

אליה יצורפו כל , 1' בנספח מסהמצורפת  חוברת ההצעהההצעה תוגש באמצעות  4.1.1
 .בהמשך 4.4המסמכים המפורטים בסעיף 

כשכל אחד מעמודיו , 4' לצרף את ההסכם המצורף בנספח מס לחוברת ההצעה יש 4.1.2
 .חתום בראשי תיבות וחתימה וחותמת בסוף ההסכם

, אישורים, מכתבי המלצה, כמו כן כל הנספחים. תוגש אך ורק בשפה העברית הההצע 4.1.3
 .תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצג אך ורק בשפה העברית

הנדרשים בחוברת ההצעה כמו גם הנתונים הצעה חלקית שאינה כוללת את כל  4.1.4
הצעה שתוגש במתכונת שונה מהטבלאות  אוהמסמכים שנדרשו בכתב המכרז 

  .המופיעות בחוברת ההצעה עלולה שלא להיבדק

 
 ההצעההגשת מילוי הנתונים בחוברת  4.2

 1-11את כל הנתונים הנדרשים בטבלאות המוצגות בפרק  ברור ושלםהמציע ירשום באופן 
  .בחוברת ההצעה 

ח "רו/ד"וכן חתימת עו, וחתימה של המציע תמתוחתם בחוי בחוברת הגשת ההצעהעמוד  לכ
  . בדפים בהם הוקצה מקום לחתימה כזו

  :להלן הנחיות לגבי אופן מילוי כל אחד מפרקי חוברת הגשת ההצעה

 הצהרה והתחייבות 4.2.1

יחתום המציע על הצהרה שקרא והבין את כתב ) 1נספח (בחוברת ההצעה  1בפרק 
מסכים לתנאיו וכן מתחייב לעשות שימוש לצורך מימוש המכרז רק בתוכנות , המכרז

 .מורשות וכן מתחייב שלא להפר זכויות יוצרים

 סודות מסחריים 4.2.2

מציעים אשר לא זכו במכרז רשאים לעיין בהצעת , בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים
 . ו סוד מקצועילמעט חלקים בהצעה אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי א, הזוכה

אלו , )1נספח ( בחוברת ההצעה 2בפרק במקום המתאים  מראשהמציע חייב לציין 
למעט עלויות וסעיפים , עמודים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי

  . ולנמק זאת, לפני הצגה למתחרים, הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף

ר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינם כי ההחלטה בדב, מובהר בזאת, בכל מקרה
אשר רשאית לחשוף גם חלקים , בסמכותה הבלעדית של ועדת המכרזים של המוסד

  . שהמציע ציין אותם כחסויים
  

 פרטים על הגוף המציע 4.2.3

הגוף המציע ונציגו לעניין ירשום המציע פרטים על  ,)1נספח ( בחוברת ההצעה 3בפרק 
 .מכרז זה
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 ממליצים נסיון המציע ופרטי 4.2.4

  

יציג המציע את נסיונו באיבחון מכורים , )1נספח (בחוברת ההצעה  4בפרק 
  .אלכוהול/לסמים

  
 ךואת היקף הפעילות במהל לקוחאת אופי הפעילות מול היפרט המציע לגבי כל לקוח 

  .ירשום את שם הממליץ ומספר הטלפון שלו, כמו כן. 2006-2010השנים 
  

  .מינימום הנדרש בתנאי הסףל מעבר גם מומלץ להציג ניסיון
  

 נתונים על המיועד לנהל את מערך האבחון וצוות עובדיו 4.2.5

  

יפרט המציע את נתוני המיועד לנהל את , )1נספח (בחוברת ההצעה  5בפרק  4.2.5.1
 .מערך האבחון

  

יפרט המציע את נתוני העובדים , )1נספח (בחוברת ההצעה  6בפרק  4.2.5.2
עובדים , נרקולוגים, רייםפסיכיאט( ים שיועסקו בביצוע האבחוניםיהמקצוע

  .)מאבחנים/סוציאליים
המציע יגיש הצעה ליותר ואחד במידה   איזורניתן לשלב עובד כלשהו ביותר מ

 .אחד איזורמ
  

  .עבור המנהל המיועד וכל אחד מהעובדים קורות חיים ותעודות הכשרהיש לצרף 
  

 חוסן כלכלי של המציע 4.2.6

  
ע נתונים לגבי חוסנו הכלכלי לרבות פרטים יפרט המצי ,)1נספח ( בחוברת ההצעה 7בפרק 

 .כלי רכב ואמצעי מחשוב, מעבדות, על משרדים ואתרים שברשותו
  

 שיטת העבודה המוצעת והמערכת הממוחשבת 4.2.7

  

את שיטת העבודה המוצעת יפרט המציע  ,)1נספח ( בחוברת ההצעה 8בפרק  4.2.7.1
ם מהנושאים המוצגי לכל אחדתוך התייחסות , אבחוניםהלביצוע על ידו 

 .בפרק
  

את המערכת הממוחשבת יציג המציע , )1נספח (בחוברת ההצעה  9בפרק  4.2.7.2
תוך התייחסות לכל אחד מהנושאים המוצגים , שתתמוך במערך האיבחון

  .בפרק

 

 התחייבות להקמת אתר אבחון 4.2.8

  

יהיה , במכרזמתחייב המציע שאם וכאשר יזכה , )1נספח (בחוברת ההצעה  10בפרק 

  :יום 60תוך עליו להציג לנציג המוסד 

 י המאפיינים שנדרשו בכתב המכרז"במקומות ועפ י האבחון בהם זכה/אתר �

 .)בבעלות או בשכירות(

או  ות לביצוע הבדיקות /מורשיתות /שנים עם מעבדה 3 -הסכם התקשרות ל �

  .בעלות על מעבדה כזו
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 הצעת המחיר 4.3

  

ד בכל אח מעקב מלאואיבחון  מלא ראשון הצעת המחיר תכלול מחיר לאבחון 4.3.1
 11.1והיא תירשם בטבלה המוצגת בפרק מהאיזורים אליהם מתייחסת ההצעה 

  .)1נספח ( בחוברת ההצעה

את התחשיב , בחוברת ההצעה 11.2יפרט המציע בטבלאות המוצגות בסעיף , במקביל

  .11.1בסעיף בטבלה באמצעותו הגיע למחירים שהוצגו על ידו 

  

למחירים שיפורטו בסעיף  11.1בסעיף  בכל מקרה של סתירה בין המחירים שיוצגו בטבלה

  .הם הקובעים 11.1המחירים בטבלה  11.2

  

  .בשקלים חדשים בלבדהמחירים יירשמו  4.3.2

  

שעות , כל המחירים בהצעת המציע יכללו את כל ההוצאות לרבות שעות עבודה 4.3.3
י "וכל הוצאה אחרת שתידרש למימוש השרות עפ) מ"למעט מע(מסים , נסיעה

   .מכרז זה

  

לזוכה כל תוספת מחיר מעבר למחירים הנקובים בהצעתו למעט לא תשולם 
  .בהמשך 17.3תוספת הצמדה כמפורט בסעיף 

  
  סמכים שיש לצרף לחוברת ההצעהמ 4.4

  
תוך הקפדה על הנוסחים . להלןהמציע יצרף לחוברת ההצעה את כל המסמכים המפורטים 

  . ההצעה חוברתב' ו-'אשצורפו בצרופות 

  

  ערבות בנקאית 4.4.1
  

, המכרז לקיום תנאי, )בנקאית או חברת ביטוח(מטעם המציע  הצעה ערבות 4.4.1.1
 . ₪ 15,000 לפקודת המוסד בסך של, ההצעה וחתימה על ההסכם

הערבות תישא את תאריך המועד להגשת ההצעה למכרז ותהיה בתוקף עד 
  . 31.5.2012  לתאריך

  

  .)1נספח ( בחוברת ההצעה 'אבצרופה נוסח נוסח הערבות יהיה תואם ל 4.4.1.2

 

שלא תצורף אליהן ערבות בנקאית או ערבות חברת ביטוח תיפסלנה      הצעות 4.4.1.3
 .על הסף

  

  .לאחר תום הליכי המכרז תוחזרנה הערבויות למציעים שלא יזכו במכרז 4.4.1.4

  
  

 גוף משפטי מאוגד אם המציע הינו 4.4.2
  

              עדכני המעיד על הרישום אצל  ופלטאישור רשם רשמי בישראל על שם המציע  -
  ).נסח חברה( רשםה          

  

 אם המציע הינו עמותה 4.4.3

עדכני המעיד על הרישום אצל  ופלטרשם רשמי בישראל על שם המציע  אישור -
  ).נסח עמותה( הרשם
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 .תקף לשנה השוטפת, מטעם רשם העמותות, אישור על ניהול תקין -

מ לעניין "פטורה ממע/האם הצעתו תהיה חייבת, ח של הגוף המציע"אישור מרו -
 .מכרז זה

יחושב סכום ההצעה לצורך השוואת הצעות , ה ולא יצורף אישור זהבמיד -
  .מ"בתוספת מע

 

י חוק עסקאות גופים ציבוריים "תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ-אישור בר 4.4.4

על , מ"מטעם פקיד השומה וממונה איזורי מע 1976 –ו "תשל) אכיפת ניהול חשבונות(

   .שם הגוף המציע

  .ון או יועץ מס לא יתקבלישור מטעם רואה חשבא
  

, בכל המסמכים המוגשים) עמותה' פ או מס"ח' לדוגמא מס(כי המספר המזהה , על המציע לוודא
. יהיה זהה, )אישור על ניהול  ספרים(ובמס הכנסה ) תעודת עוסק מורשה(מ "לרבות רישום במע

  . מכות לכךהסבר מטעם הרשויות המוס/יצרף אישור, אם וככל שאין התאמה במספר המזהה
  

  שמירת סודיות ולמניעת ניגוד אינטרנסים בדבר התחייבות 4.4.5

 ).1נספח (לחוברת ההצעה  'בצרופה בי הנוסח המוצג "עפ

 

  היעדר הרשעות בשל הפרת דיני עבודהתצהיר המציע ובעלי שליטה בדבר  4.4.6

 ).1נספח (לחוברת ההצעה  'בצרופה גי הנוסח המוצג "עפ
  

 קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות  עובדיםר תצהיר המציע ובעלי שליטה בדב 4.4.7

 ).1נספח (לחוברת ההצעה  'בצרופה די הנוסח המוצג "עפ
  

 2010-2008בשנים  מחזור כספיאישור על  4.4.8

 ).1נספח (לחוברת ההצעה  'בצרופה הי הנוסח המוצג "עפ

 

  תאגיד בשליטת אישה 4.4.9

, 1992 –ב "שנלחוק חובת המכרזים הת' ב 2להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 
  .יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר, כלומר שאישה מחזיקה בשליטה בתאגיד המציע

  ).1נספח (לחוברת ההצעה  'בצרופה וי הנוסח המוצג "עפ
  

 שינויים במסמכי המכרז 4.5
  

בין על ידי תוספת  , כל שינוי שייעשה על ידי המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם
ם ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה כאילו בגוף המסמכי

  .לא נכתב ואף עלול לגרום לפסילתה
  

  .יראו את השינויים האמורים כאילו לא היו כלל, קיבל המוסד  את הצעת המציע

  

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

ולא יחייבו את הצדדים להסכם  , שוני בהצעת המציע לעומת המכרז בטלים בזאת
  .י הסכם זה"עפ על אף בחירת הצעת הזוכה והתקשרות המוסד עימו 
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 תיאור הפרוייקט והיקפו .5

  
 כללי 5.1

  
אין לו הכושר לעבוד ולהתפרנס : "קובע כי ,1980 –א "הבטחת הכנסה התשמ לחוק) 1)(א(2סעיף 

לגבי מי שמטופל במוסד או נמצא בתהליך . . . או שאינו ניתן להשמה בעבודה כלשהי, כדי מחייתו
מרכז לאבחון מתמכרים לסמים שאישר השר או  –גמילה מסם לפי צו מבחן של בית משפט 

  . . . ".המוסד כאמור 

מתמכרים לחומרים  לאבחוןף חיצוני בשירותיו של גו המוסדלשם כך מעוניין 
הבטחת הכנסה בעילת התמכרות  גימלת מתובעי, )סמים ואלכוהול(פסיכואקטיביים 

של או לטיפול תרופתי אחזקתי גמילה לפוטנציאל הלרבות קביעת , בכל הארץ, אלכוהול/לסמים
  .במקום מגוריו או הבריאות/ו לגורם הרווחההמאובחן והפנייתו 

בהפניה בהתאם לאמור , בלבד) אלכוהול/סמים(לגבי חומר אחד כ "בדי יתבצע ספציפ תובעאבחון 
  .של פקיד התביעות בסניף

י "בין אם עפ, של המבוטח) סמים ואלכוהול(  איבחון משולבייתכנו מקרים בהם יידרש , עם זאת
  .אם מצא לכך צידוק במהלך האיבחון, הנחיית פקיד התביעות בסניף או ביוזמת הגוף המאבחן

אחד באיזור המרכז  ,אחד באיזור הצפון, אתרים במקומות שונים בארץ 3 -באבחון יתבצע ה
כאשר בכל אתר יאובחנו מבוטחים שיופנו אליו מסניפי המוסד הנמצאים , הדרום איזורואחד ב
   .באיזור

  

 המצב הנוכחי 5.2

 

  מתמכרים לסמיםהאבחון  5.2.1
  

 תהליך האבחון 5.2.1.1

  .בגוש דןוקם הממ ,ארציבמרכז אבחון  כיוםמתבצע אבחון ה 5.2.1.1.1

  :סוגי אבחונים והם 2המרכז מבצע באופן שוטף  5.2.1.1.2

 פעם ראשונה הפוניםים תובעל – ןאבחון ראשו 5.2.1.1.2.1
הבטחת הכנסה גימלת למוסד לצורך קבלת 

  ". מכורים לסמים"בעילת 

שמקבלים גימלת ים תובעל – מעקבאבחון  5.2.1.1.2.2
 "מכורים לסמים"הבטחת הכנסה בעילת 

כון ונדרשים לעבור אחת לשנתיים בדיקה לעד
 כתנאי ,מבחינת התמכרות לסמים ,מצבם

  .להמשך קבלת הגימלה
  

כמפורט מפגשים  3כולל  ,כפי שהוא מתבצע כיום ,האבחון 5.2.1.1.3
 :להלן

י עובד "ע תובעראיון ה – פגישה ראשונה 5.2.1.1.3.1

 Iבדיקת שתן ו ) אינטייק(סוציאלי 

 י פסיכיאטר"ע תובעראיון ה – פגישה שניה 5.2.1.1.3.2

 IIבדיקת שתן ו )אינטייק(

, י הרופא"קה כללית עבדי – פגישה שלישית 5.2.1.1.3.3

   IIIבדיקת שתן בדיקת דם ו
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  .ימים קלנדריים 7תוך כ "בד יםמתקיימהמפגשים שלושת 
  

ח "דומאובחן כל כין מנהל המרכז למסיום המפגשים לאחר  5.2.1.1.4
לפקיד התביעות של ועבר משטופס מובנה גבי  לעוזאת  ,מסכם
  .לאבחון תובעשהפנה את ה ,המוסד

מפסיקים לשתף או למפגש הראשון ים שאינם מתייצבים תובע 5.2.1.1.5
מסיבה , נשללת זכאותם לגימלה במהלך האבחון פעולה

 .")שיתוף פעולהאי (" מינהלית

  

 הפעילותהיקף  5.2.1.2

  

, הנוכחיהאבחון מרכז של היקף פעילות  ים נתונים שלמוצגבטבלה להלן 

 :2010שנת ב
  

  
לא סיימו תהליך   סיימו את תהליך האבחון

  (*)האבחון 

כ זומנו "סה

  כ"סה  לא מכורים  מכורים  חוןלאב

אבחון 

  ראשון
90  22  

112  

)52%(  

105  

)48%(  

217  
)100%(  

אבחון 

  מעקב
650  25  

675  

)79%(  

180  

)21%(  

855  
)100%(  

  47  740  כ"סה
787  

)73%(  

285  

)27%(  

1,072  
)100%(  

  
התייצבו במרכז  לאבכלל  %75 -כ ,את תהליך האבחון שלא סיימומתוך אלו   (*)

  .מנו וקיבלו תזכורת אחתלמרות שזו
  

  :הערה חשובה

החדש  זוכהי ה"שיבוצעו עאבחוני המעקב את מספר  להכפילהמוסד מתכוון 

מפעם י הגדלת תדירות אבחוני המעקב "וזאת ע) הנוכחי מפעיללעומת ה(

  .לפעם בשנה בשנתיים
  

 אבחון מתמכרים לאלכוהול 5.2.2

  

י עמותה "ום עמתבצע כי, ואחרים המוסדעבור אבחון מתמכרים לאלכוהול  5.2.2.1

  .שלה סניפים בכל הארץ
  

  :האבחון כולל 5.2.2.2

  ).אינטייקלצורך (ס "פגישה עם עו -

לביצוע  תובעוהפניית ה) אינטייק(נרקולוג /פגישה עם פסיכיאטר -
 .בדיקת דם בקופת החולים

 ).'מקום עבודה וכד, בני משפחה(ריכוז מידע מגורמים נוספים למאובחן  -

 )רךאם יש צו(פגישות השלמה עם המאובחן  -

 .ח מסכם"הכנת דו -
  

  .אבחונים בלבד 150 -בכל הארץ עומד על כ השנתיהיקף הפעילות  5.2.2.3
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 מסגרת ההתקשרות במכרז זהבהפרוייקט מיתאר  5.3
 

 מטרה 5.3.1

אלכוהול /בעילת מכורים לסמים גימלההתובעים , י המוסד"המופנים עים תובע לאבחן 5.3.1.1
  .)אלכוהול אוסמים (לחומרים פסיכואקטיביים ) או לא(מתמכרים כ

 להפנותו, להשתקםשאובחן כמכור  תובעה ו ורצונו שלאת יכולת להעריך 5.3.1.2
בפעם  התייצבותו ולוודאבמקום מגוריו  או הבריאות/ו הרווחה ירותלש

  .הראשונה

 

 סוגי האבחונים 5.3.2

  .לעיל 2.10כהגדרתו בסעיף  – ראשוןאבחון  5.3.2.1

 .לעיל 2.11כהגדרתו בסעיף  – מעקבאבחון  5.3.2.2
  

 יי פקיד"ע אך ורק תבצעת ,יםנאבחוכל סוגי הלים תובעהפניית 
  .המוסדהתביעות של 

  
 ומיקומם ןאבחוי האתר 5.3.3

  

שגבולותיהם הגיאוגרפים מוגדרים איזורים  3 -יבוצע ב יםתובעאבחון ה 5.3.3.1
  :להלן

  . וצפונה) כולל(מחדרה  – הצפוןאיזור 

  .)כולל(דרומית לחדרה ועד גדרה  – המרכז איזור

  .)וללכ(עד באר שבע  דרומית מגדרה – הדרום איזור
  

  :ייםאיזורה האבחוןי אתרלהמוסד  ם הראשיים שלסניפיהקישורי להלן  5.3.3.2

  .כרמיאל, עפולה, נצרת, נהריה, טבריה, קריות, חיפה, חדרה  : צפון

  .ברק-בני, א"ת, ג"ר, ת"פ, נתניה, כפר סבא, ירושלים, יפו, חולון  : מרכז

  .באר שבע, רחובות, צ"ראשל, רמלה, אשקלון, אשדוד  : דרום
  

 צפוי פעילותהיקף  5.3.4

  
לאחר שינוי , )סמים ואלכוהול( הצפוי השנתיהאבחונים היקף  אומדןבטבלה להלן מוצג 

  :תדירות אבחוני מעקב מפעם בשנתיים לפעם בשנה

  הנתון
  מהות 

  האבחון

כ תובעים "סה
שיופנו לאבחון  

  י פקיד התביעות"ע

  מתוכם
   כליסיימו את 

  שלבי האבחון
ינטשו במהלך 

  האבחון
צבו לא יתיי

  מלכתחילה

  125  45 -כ  180 -כ  350 -כ  אבחון ראשון

  350  100 -כ  1,350 -כ  1,800 -כ  (*)אבחון מעקב 

  .לאחר שינוי תדירות המעקב מפעם בשנתיים לפעם בשנה*  

  : לתשומת לב המציע

  .לסמיםהתמכרות עניין מהמאובחנים יאובחנו ל %90 -כ  .א

  :כדלקמןהאיזורים שלושת בין  כ האבחונים צפויים להתפלג גיאוגרפית"סה  .ב
  25% -כ –דרום , 50% -כ –מרכז , 25% -כ –צפון 

לרבות שינויים בהתפלגות הכמות הארצית בין , בעתיד ייתכנו שינויים בנתונים לעיל
  .מרכזי האבחון האיזוריים שלושת

בכל מקרה אין המוסד מתחייב לכמות אבחונים כזו או אחרת בכל נקודת  יודגש כי
 .במהלך ההתקשרות עם הזוכה, זמן
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 לוחות זמנים 5.4

  

  . ____הינו ) י הזוכה"ע(י האבחון אתרשל  צפויהפעלה המועד ה 5.4.1

  

 4 תוך  ,בתאום ואישור המוסדבאתרים בהם זכה הזוכה יידרש להיערך לפעילות מלאה  5.4.2

 .הסכםהחתימה על המיום  חודשים

  
  

  )מטלות מקצועיות ומינהליות( זוכהי התפקיד .6
  

  כללי 6.1
  

אחד  חיצוניגוף באמצעות שלושת האיזורים  - האבחון באתרי  מבקש להפעיל את המוסד  6.1.1
  .בהתאם לתוצאות המכרז, או יותר

  

, זה שהוגשה על ידו בהצעתו למכרזהפעולה תכנית י "עפ כוללמענה למוסד יספק  הזוכה 6.1.2
  . המוסד י"רשו עשיידכאלו או אחרים לרבות שינויים 

  

  .תהליכים הנדרשים במכרז זה בשלמותםיפעיל את כל ההזוכה  6.1.3
  

המוגדר במכרז זה מהיום שיקבע בהסכם כיום  מלוא השרותמחויב לתת את הזוכה  6.1.4
  .לעיל 5.4בסעיף על בסיס לוח הזמנים שפורט , תחילת ההתקשרות

 
 זוכההמטלות העיקריות שידרשו מה 6.2

  

 :להלן שלושת המטלות העיקריות 6.2.1

 

כמכור או לא המופנה על ידי פקיד התביעות בסניף  תובעמקצועי של ה אבחון 6.2.1.1
הפעילויות י "עפ, )סמים או אלכוהול(לחומרים פסיכואקטיביים מכור 

 .)אבחונים ראשונים ואבחוני מעקב(להלן  6.3בסעיף המפורטות 

  

  :הערה חשובה

מדובר בין אם ( בפעם הראשונה של הזוכה האבחון יאתרשיגיע ל תובעכל 

אבחון "יעבור  )שכבר אובחן בעבר או מאובחן בפעם הראשונה תובעב

  ". ראשון

לאחר שנה יזומן  ,ואובחן כמכור אצל הזוכה" אבחון ראשון"שביצע  תובע

  ."ן מעקבואבח"ל

  

, או אלכוהול אובחן כמכור לסמיםכל מי שירצונו ומוכנותו של , יכולתו הערכת 6.2.1.2
עסקו ישמות גורמי האבחון השונים שי התר"וזאת עפ, לעבור תהליך גמילה

 .תובעבאבחון ה

 
ברשות המקומית  בריאות/שאובחן כמכור לשרותי הרווחה תובעה הפניית 6.2.1.3

העובד הסוציאלי המטפל אצל  ויצבותיאחר הת מעקבו ,מגוריובאיזור 
ודיווח לפקיד התביעות  תזכורת למי שלא התייצבמשלוח לרבות , בהתמכרויות
 . התייצבותהבסניף על אי 
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 :או מי מטעמו מנהל מערך האיבחוןיידרש לאמור לעיל  בנוסף 6.2.2

 .או פגישות תקופתיות באגף הבטחת הכנסה/להשתתף בישיבות צוות ההיגוי ו 6.2.2.1

, שהגיש ערעור לבית המשפטספציפי  תובעלתת עדות בבית המשפט לגבי אבחון  6.2.2.2
 ).כיום נדיר ביותר(או להכין תצהיר בכתב 

 

 בחוןהנדרשת לביצוע א תיוהפעילו 6.3

  
  :ביצוע אבחוןצורך הפעילויות הנדרשות ל ותבטבלה שלהלן מפורט

  

  מהות האבחון  הגורם המבצע   תיאור הפעילות

התמכרות 
  לסמים

התמכרות 
  לאלכוהול

 � �  עובד סוציאלי  *)( למאובחן אינטייקביצוע   .א

  + רופא  אינטייקהשלמת + של המאובחן  חיצוניתבדיקה   .ב
 � �  נרקולוג/פסיכולוג

, שלוש בדיקות( ות שתןבדיק  .ג
  )במהלך שבוע קלנדרי

  זוכהעובד ה  דגימותאיסוף 
�  

  מעבדה מוסמכת  הדגימות ניתוח

מצוות נרקולוג /רופא  הגדרת הבדיקות  בדיקות דם  .ד
  המאבחנים של הזוכה

� � 

ביצוע הבדיקה 
  )לקיחת דם(

מצוות נרקולוג /רופא
  המאבחנים של הזוכה

ריכוז ממצאי 
הבדיקות 

תם למרכז והעבר
  האבחון

של מעבדה מוסמכת 
המאבחן או מעבדה 
הקשורה בהסכם עם 

  הזוכה

או /השלמת מידע לגבי המאובחן מגורמים שונים ו  .ה
  פגישת סיכום עם המאובחן

  
 לפי הצורך

  פסיכיאטר – אלכוהול  ח אבחון מסכם"דו הכנת  .ו

  נרקולוג - סמים
� � 

 � �  מנהל מערך האיבחון  ח"על הדו אישור וחתימה  .ז

תובע שיאובחן כמכור לשרות  הפניית  .ח
אחר  ומעקב באיזור מגוריו בריאות/הרווחה

  בריאות/הרווחה יהתייצבותו של התובע בשרות

  עובד מינהלי

� � 

  
 2של מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים מצורף בנספח מספר  לאבחון ראשוןדוגמת אינטייק   *)(

  .תב המכרזלכ

לשימוש העובד הסוציאלי והשני לשימוש ון חלק הראשה, חלקים 2האינטייק כולל 

 .נרקולוג/אטריפסיכה

  

  :הערות

 מות ועדכוןיא: ויכלולעל האינטייק של האבחון הראשון יתבסס  ון מעקבבחבאהאינטייק  )1(

שנוצר בתקופה שבין האבחון  ,מידע רלוונטיוהוספת הפרטים שנרשמו באינטייק הקודם 

 .הקודם לנוכחי

או ביצוע /רופא ובדיקת ללא גם , יסיים את האבחון תובעהם הבאבחון מעקב יתכנו מקרים ב )2(

 .דםבדיקות 



 16

 פירוט בדיקות שתן ודם 6.4

 

 מכורים לסמים פירוט בדיקות שתן הנדרשות לצורך אבחון 6.4.1

 

בדיקות שתן לצורך אבחון קיום החומרים  3 ימי עבודה 7מהלך ב לבצע זוכהעל ה

 :ושיעורםבשתן  הבאים

 בנזודיזפינים .5 אופיאטים .1

    אדוןתמ .6 מפטמיניםמטא .2

  קוקאין .7  מריחואנה .3

4. L.S.D  8.  י המוסד בעתיד"שיוחלט ע –אחר  

 

 בדיקות דם לאבחון מתמכרים לאלכוהול 6.4.2

  

  .ייקח את הדמים מהמאובחן ,הנחוצות בדיקות דםיגדיר את נרקולוג /הרופא

, או מעבדה הקשורה בהסכם עם הזוכה הזוכההדמים יועברו למעבדה מוסמכת של 

  .ימים 10תרכז את הממצאים ותחזירם לגוף המאבחן תוך , תשתנתח את הבדיקו

  

 כללי זימון המאובחנים 6.5

  

 :י הכללים הבאים"יתבצע עפים לאבחון תובעזימון ה 6.5.1

  

בסניף יתאם עם הזוכה מועד למפגש האבחון הראשון של  פקיד התביעות 6.5.1.1

 .ישירות או באמצעות הדואר, ימלא טופס זימון ויעבירו לתובע, התובע

 

י "למפגש הבא ע יזומן, )ראשון או אחר( ע למפגש אליו הוזמןהגיע התוב 6.5.1.2

שיועבר לו ישירות בזמן שהותו במרכז בכתב באמצעות זימון הזוכה וזאת 

 .האבחון

  

י הזוכה למפגש "יזומן ע, )ראשון או אחר( גיע למפגש כלשהוהא לתובע ש 6.5.1.3

 .בכתבבמועד אחר 

 SMS, טלפון: ם כגוןבמקביל רשאי הזוכה לזמן את התובע גם באמצעים נוספי

  .'וכו

  

 משתף פעולהשאינו י מיוכרז כ ,מפגשים אליהם זומן 2 -תובע שלא יגיע ל 6.5.1.4

 .ותהליך האבחון שלו יופסק

  

 והעברתו לפקיד התביעות) ממוחשב( ח אבחון"הכנת דו 6.6

  

הפסיק  תובעאו שהלאחר ביצוע כל שלבי האבחון בין אם הסתיים , תובעכל אבחון של  6.6.1

  .מובנה וממוחשבח אבחון "יסוכם בדו, )או לא התייצב בכלל( האבחוןבמהלך לשתף פעולה 

  

  :ח יכלול בין היתר את הפרטים הבאים"הדו 6.6.2

 .תובעפרטי ה 6.6.2.1

  )סמים או אלכוהול(לאיזה צורך בוצע האבחון  6.6.2.2

  ).שלב ותאריך בו התבצעכל שם (האבחון שלבי פירוט  6.6.2.3
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  .נימוקים וההסברים לאבחון, ממצאים, רקע 6.6.2.4

  :ט מובנה וקבוע שיתייחס לבפורמסיכום האבחון  6.6.2.5

 ).אלכוהול/סמים(סיבת האיבחון  -

 )לא מכור/מכור(תוצאת האיבחון  -

 .הפוטנציאל לטיפול  במבוטח שאובחן כמכור -

  ).'תחליפי סם וכו, גמילה(סוג הטיפול המומלץ  -

  

  .י נציג המוסד"ויאושר עיתואם ח "של הדוהמבנה המדוייק 

בין אם , שהופנה לאבחון תובעכל עבור ) ויועבר לפקיד התביעות(ח האבחון יוכן "דו 6.6.3

 .סיים את האבחון או נטש או לא התייצב כלל

  

 .מנהל מערך האיבחוןי "יאושר ויחתם עח אבחון "דו כל 6.6.4

  

 הבריאות/אחר התייצבותו בשרותי הרווחהלגמילה ומעקב  הפנית המאובחן 6.7

  

לשרותי הוא יפנה אותו , לטיפולמתאים המאובחן שחליט יהמאבחן כאשר  6.7.1

  .של המאובחן מגוריו איזורברשות המקומית שב בריאות/ווחההר

  

הנחיות לגבי אופן ההפניה לרבות המידע שיועבר למסגרות הטיפול יסוכמו במסגרת  6.7.2

  .צוות היגוי מקצועי בהשתתפות הזוכה

  

  .למסגרת אליה הופנה ןשל המאובח ואחר הגעת שוטףנהל מעקב י זוכהה 6.7.3

  

  .תישלח לו תזכורת והמעקב יימשך ,לושנקבע יתייצב במועד אם המאובחן לא  6.7.3.1

  

 לפקיד התביעותיועבר המידע , לא יתייצב גם במועד החדששמאובחן במקרה  6.7.3.2

התייצבו  שלא ,יםתובעהאת פרטי שיכלול  ,ח חודשי"בסניף וזאת במסגרת דו

  .)לאחר שנשלחה להם תזכורת(במהלך החודש  לגמילה

 

 לביצוע האבחון לוח זמנים 6.8

  

ח האבחון "באתר האבחון ועד להכנת דו תובעהמפגש הראשון עם המתאריך , משך האבחון

כולל מקרים , ימים קלנדריים 30לא יעלה על , והעברתו לפקיד התביעות בסניף המתאים

  .ונשלחה לו תזכורתלמפגש כלשהו שמאובחן לא התייצב 

  

 מיחשוביתתשתית  6.9

 

 מאפייני המערכת 6.9.1

 

רכת ממוחשבת מעאת מערך האבחון באמצעות הזוכה נדרש להפעיל  6.9.1.1

  . האבחוןתהליכי ושלבי בכל  באופן מלאשתתמוך  ,ים בהם זכה/איזורב

  

תוצאות , שיכלול את האינטייקים ממוחשב" תיק אישי"לכל מאובחן יהיה  6.9.1.2

מידע הרלוונטי לכל כל הושונים טפסים מסמכים ו, חות האבחון"דו, המעבדה

     .י הזוכה"ן עבהם יאובח במהלך השניםלמאובחן שיבוצעו  ,אחד מהאבחונים

 .ייסרק לתיק המאובחן" ממוחשב"כל מסמך שאינו 
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 ,"פרופיל מאובחן"במסגרת התיק האישי הממוחשב ימולא לכל מאובחן  6.9.1.3

מידע זה יש לעדכן בכל פעם . 3' שיכלול שאלות ותשובות כמפורט בנספח מס

  . שהמאובחן יגיע למעקב

חנים למינהל המחקר מעת לעת יידרש הזוכה להעביר את פרופילי כלל המאוב

  .של המוסד לצורך ניתוח הנתונים

  

 :המערכת הממוחשבת תאפשר ביצוע של הפעילויות הבאות 6.9.1.4

, שלבים, תאריכים( אחר ביצוע האבחונים  מינהליביצוע מעקב  6.9.1.4.1

  .)תוצאות

שיועברו לפקידי התביעות  ,ממוחשבים חות אבחון"דוהפקת  6.9.1.4.2

  .בסניפי המוסד באמצעות הדואר האלקטרוני

כפי שיידרשו  ,בתדירות וחתכיםשוטפים  ביצוע חות"ודהפקת  6.9.1.4.3

 .י נציג המוסד"ע

שמבנם ותוכנם  ,חות סטטיסטיים על פעילות האבחון"הפקת דו 6.9.1.4.4

 .יתואם עם נציג המוסד

 .שיצורף לחשבון החודשי  ,ח פירוט ממוחשב"הפקת דו 6.9.1.4.5

  

 נגישות וזמינות 6.9.2

  

ציגים לנ, בכל זמן נתון למערכת הממוחשבת ישירההזוכה יאפשר גישה  6.9.2.1

 .ממקום מושבםמורשים של המוסד 

 

 .הזוכה יעביר לנציג המוסד בכל עת כל מידע שיתבקש על ידו 6.9.2.2

  

 גיבוי אבטחת המידע 6.9.3

  

הזוכה יידרש לנקוט באמצעים הדרושים לאבטחת המידע ומניעת גישה של  6.9.3.1

  .גורמים בלתי מורשים לבסיס המידע

  

  .כמו כן יידרש הזוכה לבצע גיבוי נתונים שיטתי 6.9.3.2

  

  וסודיות אמינות 6.10

  

על הזוכה לנקוט באמצעים מתאימים כדי לוודא ולשמור על אמינות תהליכי האבחון  6.10.1

הן אלו המתבצעים באתרי הזוכה והן אלו שיתבצעו מחוצה , לאורך כל שלבי האבחון

  ).מעבדות(להן 

  

  .י האבחוןאתרדגש מיוחד יש לתת על אמינות לקיחת בדיקות השתן ב 6.10.2

  

ולמנוע , המאובחנים פרטיותתאימים לשמירה על נדרש לנקוט באמצעים מ, הזוכה 6.10.3

  .י האבחוןאתרדליפת מידע כלשהו לגביהם לגורמים לא מורשים בתוך ומחוץ ל

  

כל מידע שנצבר אצלו במהלך , חינם או בתשלום, על הזוכה חל איסור מוחלט למסור 6.10.4

  .במסגרת פרוייקט זה ולו גם ברמת נתונים כלליים, עבודתו
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 חודשיים דיווחים 6.11

  

ממוחשבים פעילות  ותח"דו ,דשוחלכל  5 -ל 1 -בין הלנציג המוסד  יעביר כהזוה 6.11.1

  .שחלף שהתבצעה במהלך החודשלגבי הפעילות ) פרטניים ומסכמים(

  .יםאתרתחילת הפעלת ה לפנינציג המוסד עם  יסוכם ,ח"דוכל המבנה ותכולתו של 

  

חות "ת לעת דומע להפיק ולהעביר לנציג המוסד  זוכהיידרש ה ,בנוסף לאמור לעיל 6.11.2

  .י נציג המוסד"עשיוגדרו  ,יםספציפי

  

  בקרות 6.12

  

  בקרה פנימית 6.12.1

  

על תהליכי האבחון המתבצעים בכל , יבצע בקרה שוטפת שיטתית ומתועדת זוכהה

  .ח תלת חודשי המסכם פעילות זו"אתרי האבחון ויגיש לנציג המוסד דו

  

  בקרה חיצונית 6.12.2

  

מנהלית (ל פעילות האבחון יאפשר לנציגי המוסד לבצע בכל עת בקרה ע זוכהה 6.12.2.1

למערכת  מרחוק גישהאו באמצעות /באתרי האבחון ו) ומקצועית

 .זוכהשל ה הממוחשבת

  

ישתף פעולה עם בקרי המוסד לגבי כל שאלה או הבהרה שתתבקש  זוכהה 6.12.2.2

  .בעקבות ביצוע הבקרה

 

 צוות היגוי מקצועי 6.13

  
  .או מי שיוסמך על ידהיוקם צוות היגוי מקצועי שבראשו תעמוד מנהלת אגף אבטחת הכנסה 

  
נציג משרד , נציג משרד הבריאות, הצוות יורכב מגורמים מקצועיים ומינהליים של המוסד

  .הרווחה ונציג הזוכה
  

  .הצוות יתכנס מעת לעת ויעסוק בגיבוש ואישור נהלי עבודה וטיפול בבעיות עקרוניות ושוטפות

  נהלי עבודה 6.14
  

 . קובץ נהלי עבודהיכין  זוכהה 6.14.1
 . את כל הפעילויות הנדרשות לצורך הפעלה שוטפת של הפרוייקט ליהקובץ יכ

 

כלל בקובץ נוהל עבודה ילא י .קובץ נהלי העבודה יהיה כפוף לכל התנאים במכרז זה 6.14.2

  .הסותר הוראה מהוראות מכרז זה
  

  . יעביר את קובץ נהלי עבודה למוסד לצורך אישורו זוכהה 6.14.3
  

 . ההתקשרותמתחילת  חודשים 3תוך לנציג המוסד קובץ הנהלים המלא יועבר  6.14.4

  

 שימוש במידע הקשור באבחון מבוטחים 6.15

  
והוא  המוסדיהיה רכושו של  ,שנצבר במהלך ביצוע האבחונים ,חות האבחון כמו גם כל מידע אחר"דו

  .כפוף לכללי הסודיות הרפואית הנהוגים במוסד, וכל לעשות בו כל שימוש שיבחרי
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  ייקטהפרוכח האדם והאמצעים הנדרשים לביצוע  .7
  

 כח אדם 7.1

  

 כללי 7.1.1

 

ח והצבת כגיוס ו, איתורתוך , ממשרדיו הוא זוכהלשם הפעלת הפרוייקט יפעל ה 7.1.1.1
  .להלן בהיקף ובדרישות המפורטים על חשבונוו על ידו ,האדם והאמצעים הבאים

או מלהשתמש בציוד /ו מוסדמנועים מלשבת במשרדי ה זוכהעובדי ה 7.1.1.2

או לחתום על /ו מוסדשל האו מלהשתמש בנייר רשמי /ו מוסדואמצעים של ה

. מוסדאו להשתמש בתארים השמורים לעובדי ה/ו מוסדמסמכים בשם ה

, להקצות מקום עבודה לכל העובדים מטעמו בפרוייקט זה זוכהעל ה, לפיכך

כנדרש , ולספק להם את כל הציוד והאמצעים לביצוע עבודתם בשלמות

  .במכרז

בחינה מקצועית רשאי לבחון מראש את התאמתו של כל עובד מ מוסדה 7.1.1.3
 .לדרישות המכרז

לדרוש מהזוכה בכל עת הפסקת העסקתו של עובד כלשהו המוסד יהיה רשאי  7.1.1.4
, והזוכה יהיה חייב להפסיק העסקתו של עובד זה, בכל הנוגע לפעילות הזוכה

  .בביצוע עבודות ולדאוג למחליף ברמה נאותה ותוך חפיפה מסודרת

  .לנמק דרישתו זו חייבאין המוסד 

, או שיפוי בגין החלפת עובד/או עובדיו לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/הזוכה ו
  .כאמור בסעיף זה

  .על חוזה העסקה עם כל עובד ויהיה אחראי לפעילותו השוטפת יחתום זוכהה 7.1.1.5

, מקצועי בצוותי האבחוןעל החלפתו של כל עובד  מוסדיודיע מראש ל זוכהה 7.1.1.6
בכל דרישות המכרז יוכל לבדוק כי העובד החדש יעמוד  מוסדעל מנת שה

  .ל"המפורטים בסעיפים הנ

בהיותו , עבור עובדיו ח אדם ומערכת שכרולהפעיל מערכת כ זוכההעל  7.1.1.7
מערכת זו תהיה מערכת מבקרת . המעסיק הישיר והבלעדי של עובדים אלו

  .ומשלמת

אינם  המוסדובין  זוכהלמען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי היחסים בין ה 7.1.1.8
והמציע מצהיר בזה כי לא תהינה לו או מעביד -יוצרים יחסי עובד

לרבות בגין , המוסדי "למועסקים על ידו כל זכויות של עובדים המועסקים ע
  .הפסקת ביצוע העבודה

  .ועל חשבונו זוכהכל הוצאות גיוס כח האדם והפעלתו יהיו על ידי ה

  

 המקצועיכח האדם כישורי  7.1.2

  

  :שיועסק באתרי האבחון ,להלן מפורטים הכישורים הנדרשים מכח האדם המקצועי

  

  מנהל מערך האיבחון 7.1.2.1

  
 אחראי להפעלת מערך האיבחון בכל הארץשיהיה  ,מנהללהעסיק  זוכהעל ה

  .וניהולו
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י הרשויות "המוכר ע נרקולוג/פסיכיאטר/פסיכולוגבעל תואר המנהל יהיה 
 10במהלך ( לפחות שנים 5ובעל ניסיון של המוסמכות הרלוונטיות בישראל 

  .לסמיםאבחון מתמכרים ב) השנים האחרונות
  .עדיפות תינתן לבעלי ניסיון גם באבחון מכורים לאלכוהול

  
הכשרה , תוך פירוט הניסיון מנהל מערך האיבחוןשל חיים יש לצרף קורות 

  .שבוצעו על ידו ,עבודות תאקדמאית ומקצועית ורשימ
  

 נרקולוג/פסיכיאטר 7.1.2.2

  

י "עמוכרת המכה וגים בעלי תעודת הסנרקולו יעסיק פסיכיאטרים זוכהה

 שנים לפחות 3ובעלי ניסיון של  הרשויות המוסמכות הרלוונטיות בישראל

  .באבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים

  

  מאבחן/עובד סוציאלי 7.1.2.3

  

י "עמוכרת הים בעלי תעודה ילהעסיק בפרוייקט עובדים סוציאל זוכהעל ה

 נים לפחותש 2וניסיון מוכח של  הרשויות המוסמכות הרלוונטיות בישראל

  .באבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים

 

  ייםמינהל םעובדי 7.1.3

  

על  ,ואחרים מחשוב/מזכירות, לוגיסטיקה, עובדי מינהלה, על חשבונויעסיק  זוכהה

  .מנת לספק בשלמות את התפוקות הנדרשות במכרז בלוחות הזמנים הנדרשים
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 אתרי האבחון 7.2

 

 נתוני האתרים 7.2.1

  

איזור בו הוא זכה תוך הקפדה על הדרישות כל האבחון ב את אתרזוכה להפעיל כל על 

  :הבאות

  

  .האתר יהיה נגיש לתחבורה ציבורית )1(

  .האתר יהיה נגיש לנכים )2(

  .האתר ימוקם במבנה מורשה לקבלת קהל מבחינת בטיחות וכיבוי אש )3(

י "האתר יהיה בסטנדרטים המקובלים ביחידות קבלת קהל במוסד ויאושר ע )4(

  .תחילת השימוש בו לפניסד מינהל הלוגיסטיקה של המו

לרבות , האחרים של המציע מעיסוקיו מופרדים פיזיתחדרי האבחון באתר יהיו  )5(

 .כניסה נפרדת

  

 ימי ושעות קבלת קהל 7.2.2

 

 ימי פתיחה 7.2.2.1

אך לא , י היקף הפעילות באתר"הזוכה יחליט על ימי הפתיחה בכל אתר ואתר עפ

  .בשבוע יומייםמפחות 

 

 שעות פתיחה 7.2.2.2

  .18:00ולא יאוחר מהשעה  08:00לפני השעה קבלת קהל תתבצע לא 

 

 מרכז מידע טלפוני 7.2.3

, תביעות ואחריםהפקידי , מאובחניםעבור ה טלפונייפעיל מרכז מידע  הזוכה 7.2.3.1

  . תאומי פגישות וכדומה, ביצוע בירורים, מידעמסירת לצורך וזאת 

  .16:30עד  08:30בין השעות ' עד ה' בימים אהמרכז יפעל  7.2.3.2

  .לאבחון יפורסם על גבי מסמכי ההפניה" המידע מרכז"מספר הטלפון של  7.2.3.3

אכן  ,כדי לוודא שכל מי שפונה למרכז המידע ,וט בכל האמצעיםנקיהזוכה  7.2.3.4

 .מורשה לקבל את המידע המבוקש על ידו
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 פיצוי מוסכם .8

  

את הפעילות כנדרש ובאיכות  זוכהבכל מקרה בו לא יבצע ה, מבלי לגרוע מהאמור במכרז 8.1

לדרוש את הפיצוי  רשאי מוסדה, או ההסכם/ו, מסמכי המכרז הנדרשת או יפר את הוראות

 .יהיה מחויב בתשלומו במקרה כזה  זוכהוהי המפורט להלן "עפהמוסכם 

 

  :הם פיצוי מוסכםהאירועים לגביהם תישקל הטלת  8.2

  

 פיצוי מוסכם אירוע

 יום איחורלכל /₪ 100 ימים קלנדריים 30 -מ יותרבכלשהו אבחון ביצוע   .1

 הפרהל/₪ 1,000 7 -ו 6 יםבפרקונשנית של הדרישות המפורטות  הפרה חוזרת  .2

מוסד או לנציג ההמידע כל של ומסודרת אי העברה מלאה   .3

 החדש עם סיום ההתקשרותלמפעיל 

100,000 ₪ 

  

או  זוכהשיגיע ל ,יהא זכאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום מוסדה 8.3

  . לגבותם בכל דרך חוקית אחרת

  

מהתחייבויותיו על פי מסמכי  זוכהלא ישחררו את ה ,זוכהמסכומים המגיעים ל הפיצוי ניכוי 8.4

  . וההסכם המכרז

  

  .סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיואת אינו רשאי לגרוע  זוכהה 8.5

  

 . זכאי לה לפי מכרז זה ועל פי כל דין מוסדשה ,בא לפגוע בכל תרופה אחרתלעיל אין האמור  8.6

  

  

  תקופת התקשרות .9
  

לפי קביעת , וחתימת הסכם עם הזוכה תקופת ההתקשרות תחל לאחר סיום הליכי המכרז 9.1

 .שנים 3ותסתיים בתום , המוסד

 

לחמש מעבר לתקופה זו ההתקשרות תקופת את לפי שיקול דעתו הבלעדי המוסד רשאי להאריך  9.2

רות או יום לפני תום תקופת ההתקש 30וזאת בהודעה לזוכה ) כל פעם למשך שנה( נוספות שנים

 .תקופת ההארכה
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 סיום התקשרות .10

  

ככל  זוכהיפעל ה, מכל סיבה שהיא מכרז זהב זוכהעם ה מוסדבכל מועד של סיום התקשרות ה 10.1

התוכנות והתוכניות אל , הנהלים, האמצעים, שנדרש להעברה מסודרת ומאורגנת של כל המידע

  .החדש זוכהה

  .שיקבע על ידואו לכל מי  מוסדיעביר הנתונים ל ,אם לא נקבע כזה

  

  : את הנושאים הבאים, בין היתר, תכלולהחפיפה  10.2

  

מדריכים למשתמש לתוכנה הבסיסית ולכל , כולל ספרי תיעוד, מסירה של התוכנה 10.2.1

  . השינויים שהמוסר ביצע במהלך ההתקשרות איתו

  

לגוף שיחליף  ,מעודכנים למועד העברת המידע, מסירה ומסודרת של כל מאגרי המידע 10.2.2

 .את הזוכה

  

לצורך סגירת כל מחויבות במשך שבוע עד שבועיים המוסר והמקבל יעבדו במשותף  10.2.3

חות החודשיים "הדרכה צמודה של המקבל וסיוע למקבל בהפקת הדו, המסירה

  . הנובעים מחודש החפיפה

 

 המוסדהחפיפה לשביעות רצון ביצוע תנאי לביצוע התשלום האחרון למוסר הינו  10.2.4

  . ח פעילות סופי"והגשת דו
  
  

  ויות יוצריםכז .11
  

למעט מקרים הנכללים (, היישומים הממוחשבים, התוכנות ,הספרות, התכניותעל כל זכויות היוצרים 

 ויהיו רכוש, פעילות זולצורך  זוכהי ה"עירכשו או יותאמו , ואשר יפותח וכל חומר אחר) להלן 11.6בסעיף 

  :מתחייב לפעול כדלקמן זוכהוה, המוסדשל 

  

, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו לצרכי ההסכם, שתמש בתוכניותלא יהיה רשאי לה זוכהה 11.1

  .מוסדהמאלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש , לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות

  

לא , או חלק מהם לאחר/י מכרז זה ו"לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ זוכהה 11.2

  .פרסם את המסמכים בכל צורה שהיאאו הוצאה לאור ולא י/יתיר רשות הדפסה ו

  

כלשהו או מידע /ואו סוד מסחרי /או פטנט ו/יפר כל זכות יוצרים ו/מצהיר כי לא הפר זוכהה 11.3

  .י מכרז זה"יבויות עפיבמהלך ביצוע התח

  

הנמצא בשימוש הזוכה לצורך מתן , לפיה חומר מסויים כלשהו מוסדהוגשה תביעה נגד ה

עם דרישה  מוסדלשפות את ה זוכהמתחייב ה ,ויות יוצריםמפר זכ, שירותים בקשר למכרז זה

וכן להחליף על חשבונו את , בגין כל הסכומים שיחוייב לשלם בגין התביעה האמורה, ראשונה

  .החומר המפר בחומר אחר שאינו מפר

  

ז ותוכניות כרמשתמש בחומרים של בעלי זכויות אחרים לצורך הפעלת המ זוכהבמידה וה 11.4

  .לשימוש בחומרים אלו מראשלקבל היתר עליו , העבודה שלו

  

  .על חשבונו זוכהיבצע זאת ה, אם ההיתר כרוך בתשלום
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ידאג להיות בעל זכויות היוצרים לצורך  זוכהה ,מציע תכנית ייחודית מטעמו זוכהבכל מקרה בו ה 11.5
  .זוכהבמקרה זה זכויות היוצרים תשארנה בידי ה. הפעלת הפרוייקט

  
אם . מוסדיוצרים לתכנית עליו להודיע על כך בכתב ומראש ל טוען לזכויות זוכהבמקרה וה

  .עליו להודיע על כך במסגרת מסמכי המכרז ,התכנית מוצעת במסגרת הצעתו למכרז זה
    

במקרה זה יעביר . יהיה רשאי לדרוש הכנסת שינויים והתאמות במסגרת הפרוייקט מוסדה
  .מוסדלידי ה, את הזכויות על התוכנות המתאימות זוכהה

  
, את כל התוכניות זוכהיעביר ה, בכתב מוסדבתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של ה 11.6

, שירותים אחר זוכהעובדים וכל , שבידו או בידי עובדיויישומים ממוחשבים וכל חומר , התוכנות
  .מוסדלידי ה, המועסקים במסגרת הפרוייקט

  

כותבי , ות החוזיות שלו עם עובדיובהתקשרוי, המוסדודרש לעגן את זכויות המדינה יי זוכהה 11.7
  .שיופעלו על ידו לביצוע השירותים נושא מכרז זה קבלניםהתוכניות ו

  
  

 שמירת סודיות ואבטחת מידע .12

  

הזוכה מצהיר בזה שידוע לו כי מידע שיימסר לו על ידי המוסד לשם ביצוע  :אי פרסום מידע 12.1
ההתחייבות . למוסד בתום השימושועליו להחזירו , אין לפרסמו, י מכרז זה"התחייבויותיו עפ

 .לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים
  

, )1נספח (בחוברת ההצעה ' בי הנוסח המצורף בצרופה "המציע נדרש לחתום על הצהרת סודיות עפ
 .ולצרפו לחוברת ההצעה

  

או להביא לידיעת אחר  למסור, להודיע, ולא להעביר, הזוכה מתחייב לשמור בסוד :שמירת סוד 12.2
תשומת . י מכרז זה”או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו עפ/כל מסמך ו

שעניינם איסור ועונש על , 1977–ז "התשל, לחוק העונשין 118 -ו 91לב הזוכה מופנית לסעיפים 
ותו בחוק מבקר עם גוף מבוקר כמשמע, לרבות קבלן, י בעל חוזה "מסירת ידיעות רשמיות ע

 .1958 –ח "תשי, המדינה
  

הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת  :י עובדי הזוכה"שמירת סוד ע 12.3
 . והעונש על אי מילוייה, הסודיות

  
שיצורף שיעסקו במימוש מכרז זה על טופס הצהרת סודיות  ,באחריות הזוכה להחתים את עובדיו

 .)בחוברת ההצעה 'צרופה ב( להסכם שייחתם עימו
  

כל התחייבויות הזוכה בשמירת סודיות יחולו גם על כל קבלני  :י קבלני משנה"שמירת סוד ע 12.4
 . המשנה מטעמו

  
 שמירת סודיותעל טופס התחייבות לשהוצעו על ידו  באחריות הזוכה להחתים את קבלני המשנה

 ).בחוברת ההצעה' צרופה ב(שיצורף להסכם שייחתם עימו 
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וכן בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות , יהיו לפי הנהוג במוסד :ת המידע במערכתנוהלי אבטח 12.5
לשמור  הזוכה מתחייב, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל. והתקנות שהוצאו לפיו 1981א "תשמ

ולאפשר  ,על ידי המוסד לובסודיות מלאה ומוחלטת את תוכנם ופרטיהם של המסמכים שיימסרו 
 .שיעסקו בביצוע ההסכם וומורשי וובדיגישה אליהם אך ורק לע

  

 :חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר  .א
 ;היה מצוי בחזקת הזוכה קודם לגילוי ללא חובת סודיות �
 ;פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי �
 ;ללא חובת סודיות' י צד ג"נמסר לזוכה ע �
 ;וסדהינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של המ �
ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הזוכה הכלולים , תפיסות, רעיונות �

ואשר נשמרו בזיכרונם של עובדי הזוכה שהיו בעלי גישה למידע , במידע של המוסד
 ;זה מכרזבהתאם ל

 .על הזוכה לגלותו בהתאם לצו שיפוטי �
 

אלא כמפורט בכל , פיץלפרסם או לה, משום מתן הרשאה לזוכה לגלות' אין באמור בסעיף א  .ב
 :מקום אחר בהסכם

 ;את המקור של המידע הנלווה �
 ;כל נתונים סטטיסטיים או נתוני כוח אדם של המוסד �
 .תוכניות עסקיות של המוסד �
  

טחוניות הנהוגות ייעברו את הבדיקות הב, או מי מטעמו/ו שיעבדו באתרי המוסד, עובדי הזוכה 12.6
של המוסד  מנהל חטיבת אבטחת מידעהסכמת  הזוכה מתחייב לקבל מראש ובכתב את. במוסד

ומנהל חטיבת מכרז זה  על פיהמועסק בביצוע עבודות , או מי מטעמו/ו לגבי כל עובד מעובדיו
או מי מטעמו /ויהא רשאי לסרב לתת את הסכמתו להעסקת עובד פלוני של הזוכה אבטחת מידע 

א חייב לפצות את הזוכה בגין המוסד לא יה. ומבלי שיהא עליו לפרשו ,מכל טעם שימצא לנכון
אין באישור . כתוצאה מאי מתן אישור כאמור, אם ייגרמו, הפסדים או הוצאות שייגרמו לו

ואין , המוסד להעסקת עובד כלשהו כדי לפטור את הזוכה מאחריותו לפי הסכם זה או לפי כל דין 
 .    כולל עובדי קבלני המשנה ,בכך מניעה מהמוסד לדרוש החלפת עובד כל שהוא

  

 

 שיפוי ופיצוי, ביטוח, נזיקין .13

  

יבטח על חשבונו הוא אצל מבטח מורשה כדין בישראל לטובתו ולטובת המוסד יחדיו מפני  הזוכה 13.1
או /העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות לגופו ו ,או אובדן/נזק ו

הזוכה   .אדם אחר הנמצא בשירותו עובדי המוסד וכל , זוכהלרבות עובדי ה, לרכושו של כל אדם
ימציא העתק מן הפוליסה למוסד או לחלופין ימציא למוסד אישור מהמבטח האמור על קיום 

  .אשר יכלול את מספרי הפוליסות הרלוונטיות, ביטוחים כנדרש במכרז זה
  

יבטחו על חשבונם , שקבלני המשנה המועסקים על ידו מכח מכרז זה, הזוכה יהא אחראי לכך 13.2
את אחריותם ואחריות עובדיהם ואת כל חבויותיהם לרבות , גד כל הסיכונים הנזכרים לעילוכנ

  .נזקים לצד שלישי
  

ב "היטל וכיוצ, הוצאה, נזק, הליך, דרישה, את המוסד על כל תביעהוישפה הזוכה יפצה  13.3
 סימני מסחר או זכויות, מדגמים, זכויות יוצרים, שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים

 . למוסדאו מי מטעמו י הזוכה "אשר יסופקו ע ,דומות בדבר מוצרי חומרה ותוכנה
  

י "בגין כל נזק שייגרם למוסד ע, או לחלט את סכום ערבות הביצוע/המוסד יהא זכאי לקזז ו 13.4
י הזוכה  "וסד יהא זכאי לקזז כל נזק שיגרם לו  עמה, כמו כן. או מי מטעמו/או עובדיו ו/הזוכה ו

 . מי מטעמו מכל סכום שיגיע לזוכה וא/ו ואו עובדי/ו
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 ניגודי עניינים .14
  

בין עבודתו  כלשהו יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים זוכהה 14.1

לרבות , מוסדאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לאו אנשים המוצעת לבין עבודה עם גופים 

מתחייב , בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור. שפחתואו בני מ/והיעדר קשר עם המאובחן 

  .על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו מוסדלהודיע מראש ל זוכהה

  

יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח  זוכהה 14.2

  .זאת

כמתחייב  מוסדיפעל ה, וד ענייניםלמסקנה כי קיים חשש לניג מוסדבמקרים בהם הגיע ה, כמו כן

  .מן העניין

  

  

    יחסי הצדדים .15
                  

לרבות  -" מסגרת ארגונית"לעניין זה . השירותים יינתנו במסגרות ארגוניות של הזוכה בלבד 15.1

תשלום , השגחה מתמדת על פעילותם, ניהול כל משא ומתן עמם, העסקתם, מציאת עובדים

והטלת משמעת , פיטוריהם והאחריות לכך, העסקתםשכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב 

  .כמקובל במסגרת הזוכה

  

עצמאי לכל דבר  כקבלן, יחשב הזוכה, בכל הקשור למערכת היחסים בין המוסד לבין הזוכה 15.2

  . ועניין

  

כי הינם , לכל העובדים והמועסקים על ידיו לצרכי ביצוע מכרז זהלו וכי ידוע , הזוכה מצהיר 15.3

  . ולא של המוסד, גרת הארגונית של הזוכהעובדים ומועסקים במס

  

בכפוף לאמור , 1975 –ד "תשלכמשמעותו בחוק חוזה קבלנות  קבלןובת חכהיא  הזוכהחובת  15.4

 . בתנאי המכרז ובכל הסכם התקשרות שיחתם על פי מכרז זה

  

 כן יהיה הזוכה. הזוכה בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו לפי דיני העבודה והנזיקין 15.5

או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות , לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו

יפצה , או לעשות מעשה כלשהו, לשאת חבות, אם על אף האמור יחוייב המוסד כדין. הסכם זה

  .אותו על כך הזוכה באורח מלא

  

שרת עובדים בהתאם להכ, למילוי מקום, לגיבוי, לאיכות העבודה, הזוכה אחראי לעובדים 15.6

 . זכרלצרכים ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במ

  

 מבוטל 15.7
  

לא כלפי ציבור , לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, הזוכה מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים 15.8

אולם הזוכה רשאי להציג את , כפעולות שלמוסד יש חלק בארגונן, הנהנים משירותים אלה

הכל לפי , או כנהנים מתמיכתו, בעידודו, תחת פיקוחו, השירותים כניתנים לפי בקשת המוסד

 .העניין

  

כולן , לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה) להעביר(הזוכה אינו רשאי להמחות  15.9

  . ומראש של המוסד ללא הסכמה בכתב, או חלקן
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  פיקוח .16

    
אשר צריכים להינתן לפי תנאי מכרז  או הנחיה מסמך ,הודעה וכלהמוסד  העבודה תוזמן על ידי 16.1

  .מי מטעמותינתנה על ידי , זה
  

בסעיפים , לבדוק את המערכת התקציבית והנהלת החשבונות של הזוכה, בכל עת, רשאי המוסד 16.2
או נציג מטעמו את כל החומר /על הזוכה להעמיד לרשותו ולעיונו של המוסד ו. הנוגעים למכרז זה

  .או נציגו/ו י שיקול דעתו הבלעדי של המוסד"עפ, או נציגו/י המוסד ו"ידרשו עוהמידע ש

  

לבקר באתרי מתן השירותים , רשאים נציגיו המוסמכים של המוסד, בלי לגרוע מכל האמור 16.3
לדרוש  וכן ולהתרשם מהם ולהעביר את הערותיהם לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של הזוכה

  . ובד בפרוייקט הקשור למכרזהפסקת עבודתו של כל עאת 
  

פיקוח מטעם המוסד לא משחרר את הזוכה מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המוסד למילוי כל  16.4
  . תנאי מכרז זה

  
  

 תנאי תשלום .17

  

 כללי 17.1
 

בצירוף וחשבונית מס ממוחשב ח ביצוע חודשי "יהיה כנגד דו, החיוב עבור השירותים 17.1.1
 ).לגבי הפעילות בחודש שחלף(כל חודש מוסד בתחילת ו לנציג הוגשיש, פירוט ממוחשב

  

יום ממועד קבלת החשבונית במוסד ובתנאי שאושרה  30יעשה תוך , התשלום מהמוסד 17.1.2
 .י הגורמים המוסמכים לכך"ע

  

 בסיס התשלום 17.2
 

במהלך  הסתייםהתשלום לזוכה יבוצע בסוף כל חודש וזאת עבור מאובחנים שאבחונם  17.2.1
 .תביעות בסניףלפקיד ה הוכן והועברח אבחון "החודש ודו

  

  :וזאת כמפורט להלן בלבדתעריפים  6י "התשלום יבוצע עפ 17.2.2

  )אלכוהול/סמים(אבחון ראשון  17.2.2.1

  .שלבי האבחון סיים את כלכאשר המאובחן  – אבחון מלא �

 .אחד משלבי האבחוןמהלך ב נטשכאשר המאובחן  –אבחון חלקי  �

 .לאבחון למרות שזומן לא התייצב כללכאשר התובע  –אבחון חסר  �
  

  )אלכוהול/סמים(חון מעקב אב 17.2.2.2

  .שלבי האבחון סיים את כלכאשר המאובחן  – אבחון מלא �

 .אחד משלבי האבחוןמהלך ב נטשכאשר המאובחן  –אבחון חלקי  �

 .לאבחון למרות שזומן לא התייצב כללכאשר התובע  –אבחון חסר  �
 

 הסכומים לתשלום 17.2.3

  
 .הציע בהצעת המחירישולם לזוכה הסכום אותו    -   )מעקב/ראשון( מלאאבחון עבור  �
 שהציע עבור סכוםהמ %40ישולם לו    -    )מעקב/ראשון( חלקיאבחון עבור  �

  . אבחון מלא
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מהסכום שהציע עבור  %10ישולם לו    -   )מעקב/ראשון( חסראבחון עבור  �
 . אבחון מלא

  תנאי הצמדה 17.3
  

הראשונים להתקשרות  החודשים 18 -על פי הנחיות החשב הכללי של משרד האוצר ב 17.3.1
וזאת בתנאי שמדד , היה הצמדה על המחירים המוצעים במסגרת מכרז זהלא ת

 .4%המחירים לצרכן לא יעלה בתקופה זו על 
 

 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים לצרכן 18אם במהלך  17.3.2
: תיעשה התאמה לשינויים כדלהלן, הסכםממועד החתימה על ה 4%ושיעורו עלה על 

שהיה ידוע ממועד שבו עבר המדד את , תבסס על ההפרש בין המדדשיעור ההתאמה י
 .ות/הגשת החשבון, י/לבין המדד הקובע במועד, 4%

  

לנושא ביצוע מכרז , להתקשרות כל המחירים המוצעים על ידי הקבלן 19 -מהחודש ה 17.3.3
המתפרסם על ידי הלשכה , מעלית מדד המחירים לצרכן 100%זה יוצמדו בשיעור של 

המדד הבסיסי יהיה מדד "). המדד"להלן לשם קיצור (טיסטיקה המרכזית לסט
 .המחירים לצרכן הידוע בתאריך האחרון להגשת ההצעות למכרז

  

  

  הקריטריונים לבחירת הזוכה ואופן בדיקת ההצעה .18
 

  :בכל איזור להשוואת ההצעות לצורך בחירת הזוכה המוסדשישמשו את , ומשקלםלהלן רשימת הקריטריונים 

  

 )50%(  איכות 18.1
 

 )25%( מנהל מערך האבחון מטעם המציעניסיונו של  18.1.1

  

כמכורים  י מנהל מערך האבחון"שאובחנו ע כ המאובחנים"סהי "הניסיון ייבחן עפ

  . 2010עד  2006לסמים במהלך השנים 

  

  :י המוצג בטבלה להלן"הניקוד בקריטריון זה יהיה עפ

  

  הניקוד  2006-2010כ מאובחנים בשנים "סה

  95  ויותר 1,000

751-999  85  

500-750  75  

מאובחנים במהלך השנים  100ניסיון באבחון מתמכרים לאלכוהול בהיקף של לפחות 

  .נקודות  5יוסיף , 2006-2010
 

 )10%( חוות דעת על מנהל מערך האבחון  18.1.2

נציג המוסד יפנה לממליצים שהוצגו בחוברת ההצעה ויבקש את חוות דעתם לגבי 
  : תפקוד המציע מבחינת

  מקצועיתה רמהה -

 רמת שירות -
  עמידה בלוחות זמנים -

  :הניקוד בכל נושא יקבע על פי במפתח הבא

  100 –גבוהה מאוד  -

 90 –גבוהה  -
 80 –טובה  -
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 70 –סבירה  -
 60 –מניחה את הדעת  -
 50 –אינה מניחה את הדעת  -

 )15%( מנהל מערך האבחון ראיון עם  18.1.3

, מנהל מערך האבחון תקיים ראיון עם, אליה יצורפו מומחים בתחום, עדת הבדיקהוו
ותדרג את התרשמותה מהגישה המקצועית של המנהל להפעלת , מציעכל המוצע על ידי 

  :מערך האבחון על פי המפתח הבא

  100 –באופן מלא  הוועדה התרשמה מהגישה המקצועית של המנהל -

  85 –באופן מרבי  הוועדה התרשמה מהגישה המקצועית של המנהל -

  70 –באופן חלקי  הוועדה התרשמה מהגישה המקצועית של המנהל -

  50 –באופן חלקי ביותר  הוועדה התרשמה מהגישה המקצועית של המנהל -

  0 –הוועדה התרשמה שגישתו המקצועית של המנהל אינה מתאימה לתפקיד  -

 
 )25%( הגישה המקצועית של המציע להפעלת מערך האיבחון 18.1.4

 , אליה יצורפו מומחים בתחום, ועדת הבדיקהוחן על ידי תיבהגישה המקצועית של המציע 

בחוברת ההצעה ותיקבע לה ציון  8שתקרא בעיון את הגישה המקצועית כפי שתוצג בפרק 

  :י המפתח הבא"עפ

  100 –לדרישות שהתבקשו בכתב המכרז  במלואוהתיאור עונה  -

  85 –לדרישות שהתבקשו בכתב המכרז  ברובוהתיאור עונה  -

  70 –לדרישות שהתבקשו בכתב המכרז  באופן חלקיהתיאור עונה  -

 50 –לדרישות שהתבקשו בכתב המכרז  באופן חלקי ביותרהתיאור עונה  -

  0 –על דרישות שהתבקשו בכתב המכרז  אינו עונההתיאור  -

  
 )25%( רמת המערכת הממוחשבת שתתמוך במערך האיבחון 18.1.5

שתקרא בעיון קה וועדת הבדיי  "הרמה המקצועית של המערכת הממוחשבת תיקבע ע

בחוברת ההצעה ותיקבע לה ציון  11את תיאור המערכת הממוחשבת כפי שתוצג בפרק 

  :י המפתח הבא"עפ

  95 –לדרישות שהתבקשו בכתב המכרז  במלואוהתיאור עונה  -

  85 –לדרישות שהתבקשו בכתב המכרז  ברובוהתיאור עונה  -

  70 –לדרישות שהתבקשו בכתב המכרז  באופן חלקיהתיאור עונה  -

  50 –לדרישות שהתבקשו בכתב המכרז  באופן חלקי ביותרהתיאור עונה  -

  0 –על דרישות שהתבקשו בכתב המכרז  אינו עונההתיאור  -
  

  .נוספות בסעיף זה' נק 5של המערכת יקבל  DEMOמציע שיצרף להצעתו 

 

 )%50(מחיר  18.2

  :של המחיר המשוקללהמחיר שישמש להשוואה בין ההצעות יהיה 
  )    50%(א מל ראשוןאיבחון  �
  .)50%(מלא  מעקבאיבחון  �

 
 אופן בדיקת ההצעה 18.3

  

הרלוונטיים למספר האיזורים עבורם  תחילה תיבדק עמידתו של המציע בתנאי הסף 18.3.1
 .הגיש את ההצעה

 

לגבי כל איזור גיאוגרפי תימשך הבדיקה , שתוכח עמידת המציע בתנאי הסף לאחר 18.3.2
  :כמוסבר להלן, בנפרד

  

 18.1י הקריטריונים שפורטו בסעיף "וזאת עפ, תחילה תיבדק איכות המציע 18.3.2.1
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  .לציון איכות משוקללהניקוד בכל חמשת קריטריוני האיכות ישוקלל 

  .יפסל, 70 -מציע שיקבל ציון איכות משוקלל הנמוך מ
, הצעות לאיזור גיאוגרפי מסוים שיעמדו בתנאי הסף 3במידה ולא תהיינה לפחות 

  .70 - ל 65יון איכות משוקלל בין המוסד רשאי לדון גם בהצעות אשר קיבלו צ
  

אבחון ראשון מלא ( י המציע"ניקוד לכל אחד מהמחירים שיוצעו עייקבע  18.3.2.2
כאשר הצעת המחיר עבור האיזור הגיאוגרפי הספציפי , )ואבחון ראשון חלקי

 המקביליםוהמחירים ) 100(תקבל את הניקוד הגבוה ביותר סעיף כל בהזולה 
 .אליו בשאר ההצעות ידורגו באופן יחסי

 .לציון מחיר משוקללניקוד שני המחירים ישוקלל 
  

האיכות יחושב על ידי שקלול ציון , באיזור גיאוגרפי ספציפי של ההצעה הסופיהניקוד  18.3.3
 .המשוקלל ציון המחירהמשוקלל של סעיפי האיכות ו

  

, יקבלו ניקוד זההבאיזור גיאוגרפי ספציפי אם שתי הצעות המועמדות לזכיה במכרז  18.3.4
תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז , ההצעות היא של עסק בשליטת אישה ואחת מן

  .)בחוברת ההצעה 'בנוסח צרופה ו( אישור ותצהיר, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה
  

 משך הבדיקה ותקפות ההצעה 18.4

  
אם הליכי , אך. הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימתאת המוסד לא מתחייב לסיים 

רשאי המציע לבטל , מהמועד האחרון להגשת ההצעות יום 180תיימו לאחר אישור המכרז לא יס
רשאי , התקופה האמורהביטל המציע את ההצעה לפני . הערבות חזרהאת את הצעתו ולקבל 

  .לגביה, המוסד להגיש הערבות שצירף המציע להצעתו
  .ף מכרזים ורכישותגאאל מנהל , תוך ציון מועד תחולה, ההודעה על ביטול ההצעה תועבר למוסד בכתב

ידרשו המציעים המעוניינים כי הצעותיהם , ל"אם וככל שהליכי המכרז יתארכו מעבר לתקופה הנ
 .להאריך את תוקף הערבות הבנקאית לתקופה שתידרש על ידי המוסד, תילקחנה בחשבון

  
  

  הדרישות מהגוף הזוכה .19
  

 4ך תו, ישור המוסדבתאום וא ,בהם זכה י האבחוןאתראחד מבכל  לפעילות מלאהלהיערך  19.1

 .מיום החתימה על ההסכם חודשים

 
 :מתאריך קבלת ההודעה על הזכייה במכרז וםי 90להציג לנציג המוסד תוך  19.2

  .ים בהם זכה/בכתב המכרז באיזור 7.2.1 -ו 5.3.3בסעיפים אתרי איבחון כפי שהוגדרו  -

 מורשית לביצוע בדיקות/מוסמכת ות/שנים עם מעבדה 3 -הסכם התקשרות תקף ל -

 .הוכחת בעלות של המציע על מעבדה כזו אובכתב המכרז  6.4 -ו 6.3המפורטות בסעיף 

  

 . מוסדי ה"שירותים בהתאם לדרישות המכרז ופרטי הצעתו שיאושרו ע  לחתום על הסכם בדבר ביצוע ה 19.3

 

לפקודת המוסד בשיעור של  ,צמודה לצרף להסכם ערבות בנקאית צמודה או ערבות חברת ביטוח 19.4

 . יום 90למשך תקופת ההתקשרות ועוד , בו נבחר לבצע את האבחונים כל איזורעבור  ₪  00030,

  

בנוסח המוצג בטחת מילוי התחייבויותיו של הזוכה על פי תנאי מכרז זה הערבות הביצוע ל

אשר יהיה רשאי לחלטה בכל מקרה שהזוכה לא יעמוד  ,תוחזק בידי המוסד) למכרז 4בנספח (

  .בהתחייבויותיו

  

רשאי המוסד לבטל , ומכרז זה הסכםו הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי הבמקרה ב 19.5

החל בתאריך שייקבע על ידי המוסד , בהודעה בכתב לזוכה הסכםאו ב/את אישור הזוכה במכרז ו

זאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והזוכה לא תיקן את , בהודעה
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אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על . הזמן שנקבע בהודעה המעוות בהתאם להודעה תוך

  .פי כל דין

  

לביצוע  הסכםאו ה/בוטל האישור שניתן לזוכה במכרז ואו /על ידי הזוכה ו הסכםהופר ה

המכרז למי שייקבע /הסכםוכן למסור את ביצוע ה, את הערבותלחלט  המוסדרשאי , השירותים

  .בגין כךלמוסד על כל הפסד ונזק שיגרמו מוסד הוהזוכה יפצה את , המוסדי "ע

  

מתחייב הזוכה למסור למוסד , הסכםבמקרה שהמוסד יעשה שימוש בזכותו להאריך את תוקף ה 19.6

ערבות חברת ביטוח כמפורט /ערבות בנקאית, לפני תחילת התקופה המוארכת יום 30 לפחות

 יום 90ספת בתוספת שתהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות הנו, במכרז וכאמור לעיל

 . בשינויים  המחויבים לפי העניין, זה יחולו עליה הסכםוהוראות 
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 מדינת ישראל
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 ) סמים ואלכוהול(אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים : 2010) 2009(' מ מכרז
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  אלמדינת ישר

  המוסד לביטוח לאומי
 

  

  אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים : 2010) 2009(' מ מכרז
  )סמים ואלכוהול(

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  , שם מלא של הגוף המציע

  כפי שהוא מופיע ברשם הרשמי

  

  מספר מזהה של הגוף ברשם הרשמי

  

  

  חתימה וחותמת

  

  

 

  

  1נספח מספר 

  :חוברת הגשת ההצעה ל

  )לאיזור עבורו מוגשת ההצעה ����סמן (

 איזור צפון �

 איזור מרכז �

  איזור דרום �
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  מדינת ישראל
  המוסד לביטוח לאומי

  

אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים  -2010) 2009(' מ: מכרז מספר
  )סמים ואלכוהול(

  

 הצהרה והתחייבויות .1

  .כרזבהתאם לתנאי המ, אני החתום מטה מציע בזה את שירותי 1.1

כי קראתי בעיון רב את המכרז על כל נספחיו ומצהיר שהבנתי את דרישות , הנני מאשר בזאת 1.2

קיבלתי את כל ההבהרות וההסברים אשר ביקשתי לדעת וערכתי ומלאתי בהתאם , ותנאי המכרז

, הכושר, הידע, הנסיון, וברשותי כח אדם מיומן ומקצועי, לכך את הצעת המחיר המצורפת

הלוגיסטיים וכל יתר האמצעים הנדרשים לביצוע מושלם ואיכותי , הטכניים, םהאמצעים הכספיי

 .של כל דרישות המכרז על כל חלקיו

אשר , אני מסכים לכל תנאי המכרז והנני מתחייב למלא כל דרישות המכרז כמפורט במכרז זה 1.3

לאורך כל תקופת , במיומנות וברמה מקצועית גבוהה, ביעילות, בדייקנות, אם אזכה בו

הסכם ההתקשרות , ההתקשרות לרבות הארכות אם תהיינה והכול בכפוף להוראות המכרז

 .וההצעה

י צרכי המוסד מזמן "כי ברור לי שהזמנת השירותים המגודרים במכרז תהיה עפ, הנני מצהיר 1.4

וללא התחייבות לכמויות כלשהן ובתאם למחירים , לזמן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד

 .בהצעתי למכרז זה

 .רק בתוכנות מורשות עם רשיון יצרן, אני מתחייב לעשות שימוש לצורך מימוש מכרז זה 1.5

 .במסגרת מכרז זה ייאני מתחייב לא להפר זכויות יוצרים במהלך ביצוע התחייבויות 1.6

 

 סודות מסחריים .2

למעט עלויות וכן , להלן העמודים בהצעתי העלולים לדעתי לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי 2.1

 : מניעת החשיפההנימוק ל

    

    

    

בכל מקרה ברור לי כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה 

  .אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצויינו לעיל כחסויים, הבלעדית של ועדת המכרזים של המוסד

  

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

  נות כל הנתונים שנרשמו בחבורת ההצעה על כל פרקיה וצרופותיההנני מאשר בזאת את נכו

 

 

  

 חתימה וחותמת  ד"עו/ח"שם מלא של רו תאריך
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 רטים על הגוף המציעפ .3

 

הגוף 
  המציע

    שם מלא של המציע

    מורשה.ע/עמותה/חברה' מס

    סוג התארגנות

    תאריך התארגנות

    כתובת

    טלפון

    שם המנהל הכללי

  המורשים לחתום שמות 
  בשם המציע

  

  

  

    תחומי פעילות

איש 
הקשר 

המינהלי 
למכרז 

  זה

    שם

    תפקיד

    ל"דוא

    )קווי וסלולרי(טלפון 

    פקסימליה

 

 

  

  
 

 

 

 חתימה וחותמת המציע
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  יסיון עובדי הגוף המציע נ .4
  

דרישות הסף כמפורט בסניף יציג את ניסיונם של העובדים המקצועיים תוך התייחסות לעמידתם בהמציע 

 .בכתב המכרז 3.2.3

  

  : )יש להדפיס את פירוט הניסיון( להלן פירוט הניסיון

  

  

מאובחנים לחומרים ' מס  )השנים האחרונות 3 -ב(פירוט הניסיון   שם העובד

  פסיכואקטיביים 

  השנים האחרונות  3 -ב

)2008-2010(  

 תפקידו אצל המעסיק  מקום העסקה
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  תוני המיועד לנהל את מערך האבחוןנ .5
  

מספר     :שם

  :ז.ת

שנת   

  :לידה

  

  

שנות עבודה ' מס

  :אצל המציע

      

  

    :תפקידו הנוכחי אצל המציע

  השכלה

  המוסד בו נרכש התואר  התואר
שנת קבלת 

  התואר

      

      

      

      

  השנים האחרונות 5 -פרוט ניסיון תעסוקתי ב

  התפקיד  מקום העבודה  שנה
  כ מאובחנים"סה

  אלכוהול  סמים 

2006          

2007          

2008          

2009          

2010          

  .על המציע לצרף להצעתו קורות חיים ותעודת הסמכה רלוונטיות

  

  ממליצים

  טלפון  מקום עבודה ותפקיד  שם הממליץ

      

      

      

  

  הצהרת בעל התפקיד המיועד

ומצהיר כי הובא , ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי"הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ

  .לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי בפרוייקט

  ________________חתימה ______________________   שם ____________     תאריך 

  

  

 

 עחתימה וחותמת המצי
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  תונים על הצוות המיועד לבצע את האבחוניםנ      .6
  

  

  נרקולוגים/פסיכיאטרים  .א

  

שנות נסיון  פרטי ההכשרה םש

 במקצוע

תפקידו לעניין מכרז 

 זה

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  מאבחנים/עובדים סוציאליים  .ב

 

שנות נסיון  פרטי ההכשרה םש

 במקצוע

תפקידו לעניין מכרז 

 הז

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע
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  רשימת העובדים מטעם המציע עבורם צורפו קורות חיים ותעודות הכשרה  .ג

 

  תפקיד  שם העובד
תעודות 
  הסמכה 

  )����סמן (

קורות 
  חיים 

  )����סמן (

      מנהל מערך האיבחון  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

  

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע
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 חוסנו הכלכלי של המציע .7

  
כנדרש , מעודכנים למועד הגשת ההצעה, המציע יפרט את הנתונים המתבקשים להלן

  .בכתב המכרז 4.2.6בסעיף 
  

  משרדים ואתרים  .א

  

עלות או ב )ר"מ(טח ש תובתכ

 (*)שכירות

 יעוד הי

    

    

    

    

  

  

  מעבדות מורשות  .ב

  

  מיקום  שם המעבדה

 )עיר(

עלות או ב

 (*)שכירות

  סוגי הבדיקות 

 המתבצעות במעבדה

    

    

    

    

  

  

  כלי רכב  .ג

  

  וג ס

  )'מסחרי וכו, פרטי(
  ייעוד  מותכ

      

      

      

      

      

  

  

 

 

 חתימה וחותמת המציע
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  מצעי מיחשוב א  .ד

  )וד פריפריאלי ותוכנותצי, מחשבים(

  

  ערותה  מותכ  וגס

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

בתוכנות מורשות עם רשיון יצרן כפי שהתחייב  רקהמציע מתחייב לעשות שימוש לצורך מכרז זה 

  .בחוברת ההצעה 1בפרק 

  

  

  

  מחזור כספי  .ה

 

  בנוסח המצורף  יוצג במסמך נפרד 2008-2010המחזור הכספי של המציע בשנים 

  .י רואה החשבון של המציע"וייחתם ע, למסמך זה 'בצרופה ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע
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  יטת העבודה המוצעתש .8
  

  . בהתאמה לנדרש במכרז, על המציע לפרט את השיטה המוצעת על ידו לביצוע המכרז

ההליכים , יכים המובאים במכרזי הזוכה לבין ההל"בכל מקרה של ניגוד בין שיטת העבודה המוצעת ע

  . יש לפרט את השיטה גם אם בגוף המכרז מובא פירוט. המובאים במכרז קובעים

  

, כח האדם, ויכלול את האמצעים והכלים לביצוע, הפירוט יתייחס לכל נושאים המוצגים בפרק זה

  . לוחות זמנים ושיטת הביצוע

  

 )אם קיים(תיאור אתר האבחון   .א

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ימי ושעות קבלת קהל מתוכננים באתר האבחון  .ב

  
  

  

  

  

  

  

 )מקום ושעות פעילות(מרכז המידע הטלפוני   .ג

  
  

  

  

  

  

 

 

 חתימה וחותמת המציע
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 )אם המציע הגיש הצעה ליותר מאיזור אחד(אופן שיבוץ עובדים שהוקצו ליותר מאיזור אחד   .ד

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

פירוט המעבדה באתר ואופן העברת הבדיקות מאתר האבחון (בדה אופן ביצוע בדיקות המע  .ה

 )למעבדה

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 חתימה וחותמת המציע
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כפוף (לרבות מספר המפגשים והפעילויות שיתבצעו בכל מפגש , פירוט תהליכי האבחון  .ו

 בכתב המכרז 6.3לשלבים שפורטו בסעיף 

  

 תהליך אבחון התמכרות לסמים  )1(
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 47

  תהליך אבחון מתמכרים לאלכוהול  )2(
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 .ונו להיגמלרצ/ויכולתו) מכור או לא(אופן קבלת החלטה על מצב המאובחן   .ז

  

 מתמכרים לסמים

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מתמכרים לאלכוהול

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 חתימה וחותמת המציע
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 ח אבחון "מבנה ותכולת דו  .ח

  

ח האבחון המוצע על ידו המבוסס על "בנוסף להסבר המילולי יצרף המציע פורמט של דו

  .מכרזבכתב ה 6.6הנתונים שנדרשו בסעיף 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

דגש על (האמצעים שינקטו לשמירה על אמינות שלבי האבחון לאורך כל מהלך האבחון   .ט

 )בדיקות השתן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 חתימה וחותמת המציע
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 .האמצעים שינקטו לשמירת סודיות המידע לגבי המאובחנים  .י

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .כת בקרת האיכות הפנימית של המציעמער  .יא
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 51

 המערכת הממוחשבת .9

  
  

אותה הוא מתכוון ליישם באתרי האבחון לרבות שיטות , על המציע לפרט את מבנה המערכת הממוחשבת

 . התקשורת בין האתרים ואופן הגישה של נציג המוסד למערכת הממוחשבת

  .של המערכת DEMOלמי שיצרף להצעתו  עדיפותתינתן 

  

  התוכנה עליה יתבסס היישום  .א

  

  

  

  

  

  

  

  

  עקרונות המערכת  .ב
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  )תפעוליים וסטטיסטיים(חות "רשימת דו  .ג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  י המוסד למערכתאופן הגישה של נציג  .ד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 חתימה וחותמת המציע



 53

  התחייבות להקמת אתר אבחון והתקשרות עם מעבדה .10
  

  

  ________________ז .ת' ____________________________, גב/אני החתום מטה מר

  

יום ממועד קבלת  60שתוך _____________________________ מצהיר בזאת בשם מגיש ההצעה 

  :על הזכייה במכרז אני מתחייב להציג בפני נציג המוסד הודעה

  

 בין אם בבעלותי , בכתב המכרז 7.2.1אתר איבחון העונה על הדרישות שפורטו בסעיף   .א

 .בשכירות  או 
  

בין אם , בכתב המכרז 6.4מעבדה המורשית לבצע בדיקות דם ושתן המפורטות בסעיף   .ב
 .וניתבהסכם קבלת שירותים ממעבדה חיצ  או בבעלותי 
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  צעת מחירה .11
  

  .ח בלבד"בש,  במלואה 11.1ש למלא את הצעת המחיר בטבלה המוצגת בסעיף י

  

  .את התחשיב באמצעותו הגיע למחירים שהוצעו על ידו 11.2על המציע לפרט בטבלה בסעיף , בנוסף

  

  . 11.1פיעה בטבלה בסעיף מובהר בזה כי הצעת המחיר המחייבת הינה זו המו

  

 המחירים המבוקשים עבור איבחון מבוטח אחד 11.1

  

יחידת   סוג האבחון
  התימחור

  ח"מחיר בש
  )מ"ללא מע(

  ח"מחיר בש
  )מ"מע__  %כולל (

      מבוטח אחד  מלא - ראשוןאבחון 

      מבוטח אחד  מלא - מעקבאבחון 

  

  .כולל מס ערך מוסףהשוואת המחירים בין המציעים תהיה על פי המחירים האמורים 
 

  

  
  
  

    : הערה חשובה
ישולמו לזוכה סכומים כמפורט בסעיף " חסרים"ו" חלקיים"עבור אבחונים 

  ).בכתב המכרז 17פרק " (תנאי התשלום"בפרק  17.2.3
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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  דפי עזר לחישוב המחירים 11.2
  

  מלא -אבחון ראשון תחשיב המחיר ל  .א

  

ח "לות בשע ופן החישובא מרכיבה
 )מ"ללא מע(

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

  (*)מ "ללא מע  למאובחן כ"סה

  

  . 11.1על המציע לוודא כי תוצאת התחשיב בעמוד זה זהה לסכום שרשם בטבלה בסעיף   (*)

  

 

 

 חתימה וחותמת המציע
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  מלא -תחשיב המחיר לאבחון מעקב   .ב

  

ח "לות בשע ופן החישובא מרכיבה
 )מ"ללא מע(

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

  (*)מ "ללא מע  למאובחן כ"סה

  

  . לעיל 11.1ד זה תואמת את ההצעה בטבלה בסעיף על המציע לוודא כי תוצאת התחשיב בעמו(*) 
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  'צרופה א

  הגשהנוסח ערבות 

  _________________תאריך 

  לכבוד

  המוסד לביטוח לאומי

  13שדרות ויצמן 

  ירושלים

  נ.ג.א
  

 ________________חברת הביטוח /שם הבנק

 ________________________הטלפון ' מס

 ________________________: הפקס' מס

 כתב ערבות

 לכבוד 

  המוסד לביטוח לאומי

  13וייצמן ' שד

  ירושלים

 ____________'ערבות מס: הנדון

 ______________________________________(*) אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 )_________________________________________________________________במילים (

 
 בקשר") החייב"להלן (____________________________________________: אשר תדרשו מאת

 .  אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיבים – 2010)2009(מ' מס מכרזעם 
  

מבלי שתהיו , יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום 15ל תוך "אנו נשלם לכם את הסכום הנ

או , חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם

 .לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב

  

  .31.5.2012עד תאריך  ערבות זו תהיה בתוקף 

  

 __________________________ובתוהביטוח שכת' חב/דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק

 הביטוח' חב/שם הבנק                                                                                                                         

__________________________________      ___________________________________ 

 חברת הביטוח /הסניף                                         כתובת סניף הבנק' הבנק ומס' מס                  

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 שם מלא                                         חתימה וחותמת                                                 תאריך            

  ,בכבוד רב

  _______________ חברת ביטוח/בנק

  

  . לכל אזור ₪ 15,000ערבות ההגשה תעמוד על סך של   (*)
  

______________                       ________________                  ________________                       __ 

 תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת           
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  'רופה בצ

  

  התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

  

  _________________תאריך 

  לכבוד

  המוסד לביטוח לאומי

  13שדרות ויצמן 

  ירושלים

  נ.ג.א

  

להלן (________ שבין חברה ________ שנת _______ בחודש ______ ולפי הסכם מיום   הואיל

שרותי אבחון מזמין המוסד מהזוכה ") המוסד"להלן (לבין המוסד לביטוח לאומי ") הזוכה"

  )סמים ואלכוהול(מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים 

: להלן(כאמור בהסכם האמור , בביצוע שירותים אלו, בין השאר, מועסק על ידי הזוכה/ואני עוסק  והואיל

  ;")העבודה"

והמוסד הסכים להתקשר עם הזוכה בתנאי שהזוכה והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע   והואיל

  .הדרוש לשמירת סודיות המידע וכן על סמך התחייבות הזוכה לעשות את כל, כהגדרתו להלן

או אקבל לחזקתי /או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו/והוסבר לי כי במהלך העיסוקי בעבודה במוסד ו  והואיל

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/סד ואו הנודע למו/השייך למוסד ו, ישיר ובין עקיף

  ;")המידע"להלן (מסמכים ודוחות , נתונים, לגרוע מכלליות האמור

או /עלול לגרום לכם ו, והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם  והואיל

  ;והוא עלול להוות עבירה פלילית, לצדדים נזק

  

  :מ מתחייב כלפיכם כדלקמן"אני הח, תאי לזא

  .או כל הקשור והנובע מן העבודה או ביצועה/לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו .1

הנני מתחייב כי במשך תקופת העבודה או לאחר מכן ללא , לעיל 1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

או כל חומר כתוב /ציא מחזקתי את המידע ולא אפרסם וכן לא או, הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף

 .לצד כלשהו, בין ישיר ובין עקיף, או כל חפץ או דבר/אחר ו

נוהלית או אחרת כדי , בטחונית, לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית .3

 .לקיים את התחייבויותי על פי התחייבות זו
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 .י חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובהאו מי מטעמ/להביא לידיעת עובדי ו .4

אשר יגרמו לכם או , להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג .5

וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין , לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפקת התחייבותי זו

 .עם אחרים אם אהיה אחראי ביחד

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך  .6

לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או חומר 

 .כאמור או של מידעהנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו חומר , כמו כן. שהכנתי עבורכם

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי בביצוע העבודה  .7

 .כאמור לעיל

תהיה לכם , או הקשור לפעילויותיכם/או הנמצא ברשותכם ו/בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו .8

 .הסודיות שלעיל זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חוברת

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירותו לאחר מהווים עבירה על 

  .1981 –א "וחוק הגנת הפרטיות התשמ 1997 –ז "התשל, פי חוק עונשין

  .התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם .9

  

  

  

  

  החתום ולראיה באתי על
  

  ________: בשנה________ : בחודש_______ : היום

  

  _____________________.: ז.ת_____________________    : שם פרטי ומשפחה

  

    : הזוכה

    : כתובת

    : חתימה
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  'צרופה ג
  

  תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר היעדר הרשעות בשל הפרת דיני עבודה
  

  )טה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרף להצעהעל המציע וכל אחד מבעלי השלי(

  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ______________ . ז.ת_________________  מ "אני הח

  :בזה כדלקמן/ מצהיר, צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

  

ש להגיש הצעה למוסד לביטוח המבק, שהוא המציע________________, הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

 .)סמים ואלכוהול(אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים ל 2010) 2009(' מ' לאומי בקשר למכרז מס

י "סעיף זה ימולא ע(ת לתת תצהיר זה בשם המציע /ת חתימה ומוסמך/ה כי הנני מורשה/אני מצהיר

  ).המציע

המבקש להגיש הצעה למוסד , ל השליטה במציעשהוא בע________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .2

סמים (לאבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים  2010) 2009(' מ' לביטוח לאומי בקשר למכרז מס

 .)ואלכוהול

י "סעיף זה ימולא ע(ת לתת תצהיר זה בשם בעל השליטה /ת חתימה ומוסמך/ה כי הנני מורשה/אני מצהיר

  ).בעל השליטה במציע

 –א "התשמ, )רישוי(כמשמעותו בחוק הבנקאות   - "בעל שליטה", משמעותו של המונח ,בתצהירי זה .3

 .ה אותו/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/אני מאשר. 1981

לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת , כי המציע או מבעלי השליטה בו, הנני מצהיר .4

 .הפרת דיני עבודרהבשל , ההצעות למכרז האמור

לחוק  5לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף , כי המציע או מי מבעלי השליטה בו, הנני מצהיר .5

ביותר משני , בשנה שקדמה למועד ההגשה האחרון למכרז האמור, 1985-ו"התשמ, העבירות המנהליות

 .קנסות בשל הפרת דיני העבודה

 .דלעיל אמת להלן חתימתי ותוכן תצהירי, זה שמי .6

  

  

  _____________: חתימה וחותמת המצהיר___________ : תפקיד____________ : שם

  

  

  ת הדין/אישור עורך

ה בפני במשרדי אשר ברחוב /הופיע___________ ת כי ביום /ד מאשר"עו, ______________, מ"אני הח

. ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה' ____________ גב/מר________________ עיר /בישוב_______________ 

יהיה /ה להצהיר אמת וכי ת/ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר________________ 

  .ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/צפוי
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  'צרופה ד
  

  זכויות עובדים תצהיר המציע ובעלי השליטה בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת
  )על המציע וכל אחד מבעלי השליטה במציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם להצעה(

  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ______________ . ז.ת_________________  מ "אני הח

  :בזה כדלקמן/ מצהיר, צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

  

המבקש להגיש הצעה למוסד לביטוח , שהוא המציע________________ יר זה בשם הנני נותן תצה .1

 )סמים ואלכוהול(אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים  2010) 2009(' מ' לאומי בקשר למכרז מס

 ").המציע"להלן (

י "סעיף זה ימולא ע(ת לתת תצהיר זה בשם המציע /ת חתימה ומוסמך/ה כי הנני מורשה/אני מצהיר

  ).המציע

המבקש להגיש הצעה למוסד , שהוא בעל השליטה במציע________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .2

סמים (אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים  2010) 2009(' מ' לביטוח לאומי בקשר למכרז מס

 .)ואלכוהול

י "סעיף זה ימולא ע(השליטה ת לתת תצהיר זה בשם בעל /ת חתימה ומוסמך/ה כי הנני מורשה/אני מצהיר

  ).בעל השליטה במציע

 –א "התשמ, )רישוי(כמשמעותו בחוק הבנקאות   - "בעל שליטה", משמעותו של המונח, בתצהירי זה .3

 .ה אותו/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/אני מאשר. 1981

אבחון מתמכרים  2010) 2009(' מ' סבמכרז מכי במידה והמציע יוכרז כזוכה , מ מצהיר בזאת"אני הח .4

אני מתחייב כי המציע יקיים את כל חובותיו בעניין שמירת , )סמים ואלכוהול(לחומרים פסיכואקטיביים 

צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך , לפי דיני העבודה, זכויות עובדים

 .י מכרז זה"ההתקשרות עפבמהלך כל תקופת , אספקת העבודה או השירותים

 .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .5

  

  

  _____________: חתימה וחותמת המצהיר___________ : תפקיד____________ : שם

  

  

  

  ת הדין/אישור עורך

  

ה בפני במשרדי אשר ברחוב /הופיע___________ ת כי ביום /ד מאשר"עו, ______________, מ"אני הח

. ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה' ____________ גב/מר________________ עיר /בישוב_________ ______

יהיה /ה להצהיר אמת וכי ת/ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר________________ 

  .ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/צפוי
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  'צרופה ה
  

  אישור על מחזור כספי
  

  לכבוד

  ")המציע"להלן (__________________ 

  

  ,.נ.ג.א

  

חות הכספיים "ובהתאם לדו, לבקשתכם ועל סמך הנתונים שנמסרו לנו על ידי מנהלי המציע ואנשי הכספים שלו

  :הינם כדלקמן,  הננו להודיעכם כי הכנסות המציע 2010, 2009, 2008 המבוקרים של המציע לשנים 

  

  מ"ח ללא מע"הכנסות בש  שנה

2008    

2009    

2010    

  

אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים  - 2010) 2009(' מ' הודעתנו זו ניתנה לצורך השתתפות במכרז מס

  .)סמים ואלכוהול(

  

  ,בכבוד רב

  

 ________________  

  ח"רו
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  'צרופה ו
  

  תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה
  

  

  

לחוק חובת ' ב2מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף ________ ___ח "רו/ד"אני עו

  .1992 –ב "התשנ, המכרזים

  

  ' _________________ הינה גב_________________ עסק /מחזיקה בשליטה בתאגיד

  ____________.ז.ת' מס

  

  

  

 

  

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

  

  

  

  

  צהיר בעלת השליטהת
  

  

  ____________________. ז.ת' מס____________________ אני 

  

לחוק חובת ' ב2נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף ____________________ עסק /מצהירה בזאת כי התאגיד

  .1992ב "התשנ, המכרזים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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  מדינת ישראל
  המוסד לביטוח לאומי

 

 

  

סמים (אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים :  2010) 2009(' מ מכרז
 )ואלכוהול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

. במודעת המכרזורית המופיעה שי לחיצה על הקי"ניתן לעיין בדוגמת השאלון ע

 

  

  2נספח מספר 

  דוגמת שאלון אינטק
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  מדינת ישראל
  המוסד לביטוח לאומי

 

 

  

  אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים :  2010) 2009(' מ מכרז
 )סמים ואלכוהול(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  3נספח מספר 

  פרופיל מאובחן תכולת
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  3נספח מספר 

  3מתוך  1דף 

 

 

  מדינת ישראל
  המוסד לביטוח לאומי

  

  )שאלות ותשובות אפשריות(פרופיל מאובחן 

 

' מס

 אפשרויות שאלה/הנתון רץ

 לאום/דת 1

 דרוזי 4 יהודי 1

 אחר 5 מוסלמי 2

     נוצרי 3

 ?איפה אתה גר 2

 מסגרת פנימייתית 4 )בעלות או שכירות(בבית משלי  1

 ברחוב 5 אצל ההורים 2

 אחר 6 חבר/ קרוב  3

 עיסוק האב 3

 אסיר/ עברין  7 עקר בית/ חסר עיסוק  1

 עצמאי 8 פועל בלתי מקצועי קבוע 2

 לא ידוע  9 פועל מקצועי 3

 טרנפ 10 שירותים/ עבודות מזדמנות  4

 אחר 11 צוארון לבן 5

     חולה/ נכה  6

 עיסוק האם 4

 אסיר/ עברין  7 עקרת בית/ חסר עיסוק  1

 עצמאי 8 פועל בלתי מקצועי קבוע 2

 לא ידוע  9 פועל מקצועי 3

 נפטר 10 שירותים/ עבודות מזדמנות  4

 אחר 11 צוארון לבן 5

     חולה/ נכה  6

5 

כיצד זוכר 

רואיין את המ

 עצמו כילד

 )מנותק, מוזנח, דחוי, מוכה(ילדות בעיתית  3 ילדות רגילה ללא בעיות מיוחדות 1

 אחר 4 )מכה, מפריע(ילדות בעיתית  2

 מגורים בילדות 6
 גדל גם בבית וגם במוסדות 3 גדל בבית בלבד 1

 אחר 4 גדל במוסדות בלבד 2

7 
מסגרת לימודים 

 אחרונה

 ס על תיכוני "בי 6 )כולל חדר(טיבת ביניים ח/ס יסודי"בי 1

2 
כולל (חקלאי /ס תיכון במסלול מקצועי"בי

 מוסד לימודים לקראת תואר אקדמי 7 )ישיבה מקצועית

3 
כולל ישיבה (ס תיכון במסלול עיוני "בי

 )גם במסגרת צבא או בית הסוהר(השלמת השכלה  8 )תיכונית עיונית

 :אחר 9 )חרדית(ישיבה גדולה  4

5 
לא (ס על תיכוני להכשרת מורים וגננות "בי

     )מסלול לתואר אקדמי

8 

התעודה או 

התואר הגבוה 

 ביותר שקבלת

 תואר אקדמי או תואר מקביל 6 לא קבלתי אף תעודה 1

2 
ס יסודי או חטיבת "תעודת סיום של בי

 )כולל מי שלמד בתיכון ולא סיים(ביניים 
7 

שנות  12או  10,11 תעודת השלמת השכלה של
 לימוד

3 
שאינה תעודת (ס תיכון "תעודת סיום של בי

 תעודה אחרת 8 )בגרות

 :אחר 9 תעודת בגרות 4

5 
שאינה , ס על תיכוני"תעודת סיום של בי

     תעודה אקדמית 
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  3נספח מספר 

  3מתוך  2דף 

' מס

 אפשרויות שאלה/הנתון רץ

 סיבת הפסקת לימודים 9

 דת 7 אי התאמה 1

 גיל מבוגר מידי 8 שימוש בסמים או אלכוהול 2

 חוסר מוטיבציה 9 עבר פלילי 3

 בעיות כלכליות  10 בעיות משפחה 4

 אחר 11 סיבה בריאותית 5

     אי הסתגלות 6

 האם גוייס לצהל 10
 לא 3 שרות מלא -כן  1

 אחר 4 שרות חלקי -כן  2

 יהאם סיים את השירות הצבא 11
   כן 1

   לא 2

 ?מדוע, אם לא 12

 עבר פלילי 4 אי התאמה 1

 בעיות משפחה 5 סמים 2

 אחר 6 אלכוהול 3

13 
כולל ילדים (מספר הילדים 

 )מחוץ לנישואים

1-
10 

' יש לרשום את מס, ילדים   10ביו אחד ל  
   הילדים

   ילדים 10יותר מ  99

14 
האם יש קשר עם אחד 

 :איםמהשירותים הב

 שירותי אשפוז 4 לשכה לשרותים חברתיים 1

 אחר 5 משרד הבריאות 2

     שירות פסיכולוגי חינוכי 3

 מה סדר היום האופייני שלך 15

 לא עושה דבר 4 חיפוש אחר סם 1

 עובד 5 חיפוש אחר שתיה 2

 אחר 6 חיפוש אחר כסף 3

 ממה התקיים עד עכשיו 17

 עבריינות 4 הורים 1

 גימלאות המוסד לביטוח לאומי 5 קיצבה 2

 אחר 6 ה/בת זוג עבד/בן 3

 סטטוס נוכחי 18

 קצין מבחן 4 אסיר ברשיון 1

 אחר 5 מאסר על תנאי 2

     תיקים פתוחים 3

 שנות מאסר מצטברות 19

 שנים 5עד  4 0 1

 שנים 10עד  5 שנה 1עד  2

 שנים 10יותר מ  6 שנים 3עד  3

20 
חילת שימוש תמסביר ל רקע 

 שתיית אלכוהול/בסמים

 פגיעה גופנית 6 בדידות 1

 משבר נפשי 7 סקרנות 2

 שיפור חיי המין 8 לחץ חברתי 3

 אחר 9 חוסר ביטחון 4

     דכאון 5

21 
סביבת השימוש  

 שתיה בפעם הראשונה/בסמים

 בצבא 4 לבד 1

 בבית סוהר 5 בת זוג/עם בן 2

 אחר 6 עם חברים 3

22 
כמה כסף אתה מוציא ליום 

משקאות /לרכישת  סמים

 אלכוהוליים

 ח"ש 1500עד  4 ₪  100עד  1

 ח"ש1500מעל   5 ₪ 500עד  2

     ₪  1000עד  3

23 
היה שמוש בסמים /האם יש

 במשפחה הגרעינית

   כן 1

   לא 2

24 
ול ההיה שמוש באלכו/האם יש

 במשפחה הגרעינית

   כן 1

   לא 2

25 
  האם אתה מעוניין 

 ?להיגמל 

 לא מעוניין 3 כן 1

     מעוניין מאוד 2
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  3נספח מספר 

  3מתוך  3דף 

 )אחרונים 3(הסטוריה של  טיפולים 

26 

סוג המוסד 

המטפל 

 האחרון/הנוכחי

 )NA(נרקומנים אנונימיים  7 בית חולים 1

 גמילה ביתית 8 מרכז טיפול ושיקום 2

 לשכת הרווחה 9 ליתקהילה טיפו 3

 גמילה עצמית 10 מרפאת חוץ 4

 אחר 11 מרפאה פרטית 5

     בית סוהר 6

 סוג הטיפול 27

 טיפול פסיכיאטרי 5 טיפול תרופתי 1

 ניתוח 6 סובוטקס/ אחזקת מתדון  2

 טיפול רפואי לא קשור לסמים 7 טיפול עצמי 3

 אחר 8 טיפול פסיכוסוציאלי 4

28 
לסיום  הסיבה

 הטיפול

 הפרעה לטיפול 4 השגת המטרה  1

 אחר 5 אי התאמה 2

   6 חזרה לסם 3

 )מקומות אחרונים  3(הסטוריה תעסוקתית 

29 
האם אתה עובד 

 היום 

   כן 1

   לא 2

30 
/ מקום עבודה  

 תחום העיסוק

 חולה/ נכה  6 )עקרת בית(חסר עיסוק  1

 אסיר/ ריין עב 7 פועל בלתי מקצועי קבוע 2

 לא ידוע  8 פועל מקצועי 3

 אחר 9 שירותים/ עבודות מזדמנות  4

     וארון לבןוצ 5

 סוג המסגרת 31
 אחר 3 הכשרה 1

     תעסוקה 2

 מה מעמדך  32
 אחר 3 שכיר 1

     עצמאי 2

33 

הסיבה להפסקת  

עזיבת  / 

 העבודה

 אי הסתגלות 7 אי התאמה 1

 דת 8 ים שימוש בסמ 2

 גיל מבוגר מידי 9 שימוש באלכוהול 3

 חוסר מוטיבציה 10 עבר פלילי 4

 בעיות כלכליות  11 בעיות משפחה 5

 אחר 12 בעיות בריאותיות 6
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  מדינת ישראל
  המוסד לביטוח לאומי

 

 

  

סמים (אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים : 2010) 2009(' מ מכרז
 )ואלכוהול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  4נספח מספר 

  נוסח הסכם 

  ונוסח ערבות ביצוע
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   4נספח מספר 

 

 

  מדינת ישראל
  המוסד לביטוח לאומי

  

  
  2010) 2009(' מ: מכרז מספר

  )סמים ואלכוהול( אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים
  

  

  הסכם
  

  ____________שנערך ונחתם בירושלים ביום 

  -ב י ן  -

  המוסד לביטוח לאומי

  ירושלים, 13משדרות וייצמן 

   ,__________________  ידי על

  מצד אחד)          המוסד –להלן ( 

  -ל ב י ן    -

  __________________________________: שם החברה

  __________________________:       מספר עוסק מורשה

  ___________________________________:       כתובת

  ____________________________________:     ועל ידי

  מצד שני  )    הזוכה –להלן (

לאבחון מתמכרים לחומרים  - 2010) 2009(' מוהמוסד פרסם מכרז שמספרו 
ב ומסומן "כמוגדר במפרט שהעתקו רצ, )סמים ואלכוהול(פסיכואקטיביים 

 ; ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה' ,  נספח   א

 הואיל

על פי השירותים ה לאספקת בחרה בזוכ____________ וועדת המכרזים בישיבתה מיום 

 ;ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה' מסומנת כנספח ב, הצעתו שצילומה מצורף לזה

 והואיל

ב ומסומן "שהעתקן רצ, ולאחר מועד פרסום המכרז נמסרו בין הצדדים הבהרות שונות

 ';כנספח ג

 והואיל

  והואיל ;והצדדים הסכימו שההבהרות תהיינה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

  :הוצהר והוסכם בין הצדדים כלהלן , לפיכך הותנה

 .המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .1

סמים (שירותי אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים הזוכה מתחייב לספק  .2

 . 'והכל בהתאם לדרישות המפורטות בנספח א בכל הארץ) ואלכוהול

, כל המצגים. ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בוהסכם זה ונספחיו הוא  .3

המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומבוטלים למעט המסמכים שאומצו 

 .במפורש בהסכם זה

מחייבים את הצדדים להסכם זה והצדדים מקבלים ' והמחירים בנספח ב' כל תנאי נספח א .4

 . על עצמם לקיימם ולפעול על פיהם
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 :ועערבות ביצ .5

₪  30,000בלתי מותנית  לטובת  המוסד בסך   הזוכה  מצרף להסכם  זה ערבות ביצוע  .א

 בו זכה המציע כל איזורעבור 

, הערבות הינה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על הסכם זה  .ב

 . יום 90ותהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות בתוספת 

אם הזוכה לא יעמוד , לחלט את הערבותלעדי לפי שיקול דעתו הבהמוסד יהא רשאי   .ג

שייגרם למוסד , או בגין כל נזק/ו' או בתנאי מתנאי נספח א/בתנאי מתנאי ההסכם ו

בהתראה של שבועיים מראש וזאת מבלי , או מי מטעמו/או עובדיו ו/על ידי הזוכה ו

  .לפגוע בזכויות המוסד לכל סעד אחר לפי כל דין

יחייב את ', לאמור בנספח ב' התאמה בין האמור בנספח אאו אי /בכל מקרה של סתירה ו .6

או /או הערה ו/או שוני ו/או הסתייגות ו/כל תוספת ו. 'הצדדים אך ורק האמור בנספח א

ולא יחייבו את הצדדים להסכם זה על אף , בטלים בזאת' לעומת נספח א'  התנייה בנספח ב

 . הבחירת הצעת הזוכה והתקשרות המוסד עימו על פי הסכם ז

הזוכה יישא באחריות לכל נזק שייגרם למוסד או לצד שלישי כל ', בנוסף לאמור בנספח א .7

עקב מעשה או מחדל שלו או של מי מעובדיו או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי , שהוא

 .והמוסד לא יישא בכל תשלום הנובע מכך, הסכם זה

 :תקופת ההתקשרות .8

המוסד יהא רשאי להאריך את . ימתומיום חת שלוש שניםהסכם זה הוא לתקופה של   .א

תקופת " -להלן ( תקופת ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת

יום לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת  30בתוך  וזאת בהודעה לזוכה, ")הארכה

 .ההארכה הראשונה

 .המוסד יהא רשאי שלא לחדש הסכם זה לתקופה  נוספת לפי שיקול דעתו הבלעדי  .ב

 :ותנאי תשלום תמורה .9

ולפי המחירים ' לנספח א 17התמורה ותנאי התשלום לפי הסכם זה יהיו כאמור בפרק   .א

המוסד לא יהיה חייב לשאת ולא ישא בכל תשלום על פי . י הזוכה "אשר הוצעו ע

הסכם זה או הנובע ממנו אלא אם הסכים והתחייב לכך במפורש במסגרת הזמנה 

  . מפורטת מטעם המוסד

הראשונים להתקשרות  החודשים 18 -החשב הכללי של משרד האוצר ב על פי הנחיות  .ב

וזאת בתנאי שמדד , לא תהיה הצמדה על המחירים המוצעים במסגרת מכרז זה

 .4%המחירים לצרכן לא יעלה בתקופה זו על 

החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד המחירים  18אם במהלך 

תיעשה התאמה לשינויים , החתימה על ההסכם ממועד 4%לצרכן ושיעורו עלה על 

שהיה ידוע ממועד שבו עבר , שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין המדד: כדלהלן

 .ות/הגשת החשבון, י/לבין המדד הקובע במועד, 4%המדד את 

לנושא ביצוע מכרז , להתקשרות כל המחירים המוצעים על ידי הקבלן 19 -מהחודש ה

המתפרסם על ידי הלשכה , מעלית מדד המחירים לצרכן 100%זה יוצמדו בשיעור של 

המדד הבסיסי יהיה מדד "). המדד"להלן לשם קיצור (המרכזית לסטטיסטיקה 

 .המחירים לצרכן הידוע בתאריך האחרון להגשת ההצעות למכרז

  

יעשה , לכל סוגי השירותים ומוצרי העבודות המוגדרים במכרז זה, התשלום מהמוסד  .ג

המחיר שבחשבונית , ימים אלה 30במשך . ד קבלת החשבונית במוסדיום ממוע 30תוך 

  . או ריבית כלשהן/לא ישא הצמדה ו
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 :הפסקת ההסכם .10

המוסד רשאי להפסיק הסכם זה בכל עת וללא כל , לעיל 8מבלי לפגוע באמור בסעיף   .א

 .יום מראש 60בהודעה של , לפי שיקול דעתו הבלעדי, פיצוי

 הזוכה עם ההתקשרות את להפסיק רשאי המוסד איה, לעיל' א בסעיף האמור למרות  .ב

 :הבאים מהתנאים אחד לפחות בהתקיים, מוקדמת הודעה במתן צורך ללא

 .זמני או סופי מפרק לו שימונה במקרה - תאגיד הינו שהזוכה במידה .1

 לבלתי    יהפוך או רגל כפושט שיוכרז במקרה - פרטי אדם הינו שהזוכה במידה

  . משפטית כשיר

 .שע בפלילים בעבירה שיש עמה קלוןהזוכה הור .2

 יהא לו היחיד התשלום, הזוכה עם ההתקשרות את הפסיק המוסד בו מקרה בכל  .ג

 ההפסקה תאריך עד הזוכה ידי על בוצע או/ו שסופק מה עבור רק הינו זכאי הזוכה

 נוסף פיצוי או/ו תשלום לכל זכאי הזוכה יהא לא  לכך ומעבר,  המוסד ידי על שיקבע

    . מהמוסד

 הנזק את לצמצם מנת על שברשותו האמצעים בכל ולנקוט לפעול מתחייב הזוכה

כי בכל ,  מובהר בזאת, למען הסר ספק. זה סעיף לפי ההתקשרות מסיום כתוצאה

כ "לא יעלו על סה,  כאמור לעיל, מקרה התשלומים שישולמו על ידי המוסד לזוכה

 .אלמלא הביטול,  המחיר שהיה על המוסד לשלם לזוכה

ימסור הזוכה למוסד , יא המוסד לידי סיום ההסכם או חלק ממנו לפי סעיף זההב  .ד

וכן יעמיד , כל דבר המהווה רכוש המוסד, בתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים

וכן יחזיר , לרשות המוסד כל דבר ששולם עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע ההסכם

  .למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו

 .הזוכה יתן אחריות כוללת לביצוע השירותים שיידרשו לכל תקופת ההתקשרות .11

 :הצהרות והתחייבויות הזוכה .12

הקשורים לביצוע , הזוכה מצהיר ומאשר שהוא הבין את כל צרכי המוסד ודרישותיו  .א

או מי /וכי כל הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות הזוכה ו, הסכם זה

 .מטעמו

ת ווכי בכוחו לספק למוסד את המערכ, מאשר כי ההסכם ברור לוהזוכה מצהיר ו  .ב

 .ולבצע את כל השירותים הנדרשים במסגרתו בהתאם לצורכי המוסד ותהמבוקש

, הזוכה מצהיר ומאשר כי חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי המכרז  .ג

ש קיבל מנציגי המוסד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצות לו לגיבו, הבין אותם

ולא תהיה לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם , הצעתו והתחייבויותיו על פי הסכם זה

טעות או פגם בקשר לנתונים או עובדות הקשורות , אי גילוי מספיק או גילוי חסר

 .במתן השירות ובביצוע המכרז

על סמך , הזוכה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמוסד התקשר עמו על בסיס הצעתו  .ד

 .לעיל ולהלן, ייבויותיו בהצעתו ובהסכם זההצהרותיו והתח

הזוכה מצהיר ומאשר כי הוא הבין את כל המסמכים המהווים חלק מההסכם או   .ה

 .מסמכים שהסכם זה מפנה אליהם

הזוכה הנו הזוכה . הזוכה מצהיר ומאשר כי הצעתו היא שלמה ומוצגת כיחידה אחת  .ו

או מי /שנה וספקיו  והראשי והוא אחראי לכל הפעילויות והמוצרים של קבלני המ



 73

 .מטעמו

, הזוכה מצהיר ומאשר כי יש לו וכי יעמדו לרשותו במשך כל תקופת הסכם זה הניסיון  .ז

, האמצעים הכספיים, האמצעים הארגוניים, אמצעי הייצור, המומחיות, הכושר, הידע

לשם , ושאר האמצעים הנדרשים, כוח אדם מיומן ומנוסה, שיונותיהאישורים והר

והכול ברמה מקצועית גבוהה וסטנדרטים , בויותיו על פי הסכם זהקיום כל מחוי

 .גבוהים

פטנט או , הזוכה מצהיר ומאשר כי בעת ביצוע ההסכם לא הפר ולא יפר זכויות יוצרים  .ח

וכי יפצה את המוסד לאלתר אם ', ולא פגע בזכות כל שהיא של צד ג, סוד מסחרי

מוסכם כי . עה כאמור בסעיף זהאו פגי/המוסד יחויב בתשלום כל שהוא בגין הפרה ו

יגן הזוכה על , נים המפורטים בסעיף זהיאו תביעה בעני\במקרה שתעלה טענה ו

הנזיקין , או תביעה וישלם את כל ההוצאות/חשבונו על המוסד מפני אותה טענה ו

ובלבד שהמוסד יודיע , ד חלוט"י בית המשפט בפס"ט של עורכי דין שיפסקו ע"ושכ

יאפשר לזוכה לנהל את , או תביעה כאמור /עבודה על כל טענה וימי  12לזוכה תוך 

 .ין זהיההגנה וישתף עימו פעולה ככל שניתן בענ

נוסח [לפקודת הראיות ' לפרק ב' צהיר בתצהיר בכתב כמשמעותו בסימן אמהזוכה   .ט

כמשמעותם בחוק הבנקאות (י השליטה בו כי הוא ובעל 1971 –א "התשל] חדש

השנים שקדמו  3 -בשל הפרת דיני עבודה בלא הורשעו , )1981א "התשמ,  )רישוי(

הזוכה ובעלי השליטה בו מצהירים כי לא , כמו כן. למועד הגשת ההצעות למכרז זה

ו "התשמ, לחוקי העבירות המנהליות 5י מפקח עבודה שמונה לפי סעיף "נקנסו ע

ל הפרת קנסות בש 2 -ביותר מ, בשנה שקדמה למועד ההגשה האחרון למכרז זה, 1985

 .דיני העבודה

נוסח [לפקודת הראיות ' לפרק ב' צהיר בתצהיר בכתב כמשמעותו בסימן אמהזוכה   .י

י השליטה בו מתחייבים לקיום חובותיו של כי הוא ובעל 1971 –א "התשל] חדש

צווי ההרחבה וההסכמים , לפי דיני העבודה, הזוכה בעניין שמירת זכויות עובדים

במהלך , מעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותיםהקיבוציים החלים על הזוכה כ

 .י מכרז זה"כל תקופת ההתקשרות עפ

 :התחייבויות המוסד .13

נתונים וסיוע סביר שיידרשו לו לצורך מילוי התחייבויותיו , להעמיד לרשות הזוכה כל מידע

  .על פי הסכם זה
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  :ביטול ההסכם / הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת .14

, 7, 6פרקים , 'חייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים  בנספח אאי עמידה של הזוכה בהת  .א

תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע על כל סעיפיהם  17, 15, 14, 13, 12, 11

 .אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות בנספחי ההסכם, מכך

וק החוזים הפר הזוכה הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בח  .ב

ולגבי הפרה זו ניתנה לזוכה ,  או תנאי אחר מתנאי הסכם זה 1970 -א "תשל)  תרופות(

אזי בכל אחד , ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה

ממקרים אלו רשאי המוסד לעמוד על קיום ההסכם עם הזוכה או לבטל הסכם זה 

כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה  או באמצעות אחרים/או לבצע בעצמו ו/ו

וזאת על חשבון הזוכה ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל , י הזוכה"להיעשות ע

לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים , פי ההוראות האחרות בהסכם זה

 .לעיל 5או חילוט הערבות האמורה בסעיף /ו₪  100,000מראש בסך של 

, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, ת האמור לעילמבלי לגרוע מכלליו  .ג

או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע /על ידי הזוכה ו 1987-ז"התשמ

  .מהווה הפרת הסכם, הסכם זה

______  פיםההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצבת בתקציב המוסד בסעי .15
  . י החלטת המוסד"וסעיפים נוספים עפ

ת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסויים או בסדרת הסכמ .16

 .מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד

זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם , לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור .17

א יראו בכך ויתור על זכות אמורה ל, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, זה או מכוח הדין

 .או על זכויות אחרות כל שהן

או המוסד לא יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיהם לפי /הזוכה ו .18

כוח ("י כוח עליון "אם העיכוב או אי הביצוע יגרמו ע, הוראות ההסכם כולן או מקצתן

או המוסד לא ידעו או לא חזו /הזוכה ו, םאירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכ –" עליון

והמונע , והוא אינו בשליטתם, או לא היה עליהם לדעת או לחזותו מראש/אותו מראש ו

או גורם לכך שקיום יהא בלתי /מהזוכה או מהמוסד למלא התחייבויותיהם על פי ההסכם ו

 ).דיםאפשרי או שונה באופן יסודי מההסכם באותן נסיבות שהוסכם עליהן בין הצד

או בנספחיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או הצדדים המקבלים /כל שינוי בהסכם זה ו .19

 .על עצמם התחייבות מכוח אותו שינוי

ינים הנוגעים להסכם זה ונספחיו או יחודית בכל הקשור לנושאים ולעניסמכות השיפוט הי .20

 ם בירושליםבכל תביעה הנובעת מהליך ניהול הסכם זה תהיה בבתי המשפט המוסמכי

 .ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד

, מוסכם בין הצדדים כי זכות הקניין בכל הטובין שיספק הזוכה למוסד על פי הסכם זה .21

 .הינם קניינו הבלעדי של המוסד
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הזוכה מתחייב שלא להסב לאחר הסכם זה או חלק ממנו ולא להעביר או למסור לאחר כל  .22

. אלא אם ניתנה לכך הסכמת המוסד מראש ובכתב, זכות או חובה הנובעים מהסכם זה

י הסכם "לא יהיה בכך כדי לשחרר את הזוכה מאחריות עפ, ניתנה הסכמת המוסד כאמור

 .י כל דין"או עפ/זה ו

 .המוסד לא יהא חייב להזמין טובין בכמויות ובסוגים כל שהם מהזוכה, למען הסר ספק .23

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .24

בין הצדדים כי היחסים בין המוסד לבין הזוכה יהיו יחסים  מוסכם ומוצהר בזאת 24.1

מעביד בין המוסד לבין -לא ישררו יחסי עובד. של מזמין שירותים וקבלן עצמאי

  .עובדיו או מי מטעמו, הזוכה

  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה  24.2

אלא אמצעי , עובדיו או למי מטעמואו להורות לו או ל, להדריך, למוסד לפקח

ולזוכה ולמועסקים על ידו לא , להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במלואו

פיצויים , והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, תהיינה זכויות כלשהן של עובד המוסד

או בקשר עם , או הטבות אחרות בקשר עם הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו

או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה מכל סיבה  ,ביטול או סיום הסכם זה

 .שהיא

  

לרבות על , יקבע על ידי רשות מוסמכת, היה ומסיבה כלשהיא, למען הסר ספק 24.3

, הזוכה או עובדיו הינם עובדים של המוסד, כי ביחסיו עם המוסד, ידי גוף שיפוטי

 :יחולו ההוראות כדלקמן

  

מתחילת ההתקשרות  במקום התמורה ששולמה לזוכה בעבור העבודות  24.3.1

נכון לתחילת , 40%תבוא תמורה מופחתת בשיעור של , שבין הצדדים

אם ובמידה , בצירוף תוספות היוקר, מועד ההתקשרות בין הצדדים

יראו את הזוכה ) התמורה המופחתת –להלן (שישולמו מעת לעת במשק 

ממועד תחילת , כזכאי רק לתמורה המופחתת רטרואקטיבית

 .ההתקשרות

כל סכום ששולם לו מעל לתמורה , מיידית, כה יהיה להחזיר למוסדעל הזו  24.3.2

לעניין זה יש לראות את . (המופחתת וזאת צמוד למדד המחירים לצרכן

כמדד , כמדד הידוע במועד התשלום ואת המדד החדש: מדד הבסיס

 ).הידוע במועד ההחזר בפועל

זוכה כל סכום אותו נתחייב ה, המוסד יוכל לקזז מכל חוב שלו לזוכה  24.3.3

לא , מסיבה כלשהי, במלואו או בחלקו, אי ביצוע הקיזוז. לשלם למוסד

 .יפטור את הזוכה מהחזר מלוא חובו למוסד

על כל חיוב בו , באופן מיידי, לשפות את המוסד, הזוכה מתחייב בזאת  24.3.4

 .עקב הקביעה לעיל, לכל גורם שהוא, יחויב המוסד

 

נוסח (וק הביטוח הלאומי המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי ח 24.4

, 1994 –ד "או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשכ, 1995 –א "התשנ) משולב

, של עובדיו ושל מי מטעמו, מס הכנסה ויתר הזכויות הסוציאליות של הזוכה

 .והזוכה לבדו ידאג לכל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלה

 

 ).24סעיף (זה  הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו האמור בסעיף 24.5
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 תנאים סוציאליים ורווחת עובדי הזוכה .25

כל האמור בסעיף זה הינו בעל חשיבות מכרעת מנקודת מבטו של המוסד בכל הנוגע 

המוסד רואה בחומרה רבה ביותר כל הפרה על ידי , בהתאם לזאת. להתקשרות עם הזוכה

או על /ועסקים על ידו ושל תנאי מתנאי עובדיו המ, בכל רמה וסוג, או מי מטעמו/ו, הזוכה

  .ידי מי מטעמו בביצוע הסכם זה

  

או מי מטעמו בהתאם להוראות /היה ויפגע הזוכה בזכות כלשהי המוקנית למי מעובדיו ו

אם על ידי הפרשת סכום , מתחייב הזוכה בזאת לתקן מיידית את הפגיעה, הסכם זה

  .ורקרנות מתאימות ואם על ידי שיפוי מיידי של העובד האמ/לרשויות

  

או מי מטעמו /הזוכה מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו ו

את המתחייב לפי כל דין וכן לקיים את האמור בהוראות , במתן השירותים נשוא הסכם זה

או הסכם קיבוצי מיוחד או כפי שהסכמים /ו, ההסכמים הקיבוציים הכלליים הרלוונטיים

בעתיד לרבות צווי ההרחבה שהוצאו וכן לקיים חוקים רלוונטיים  או יתוקנו, אלו יוארכו

  .אחרים שיחוקקו

 

  הודעות .26

כל הודעה אשר יש לתיתה על פי הסכם זה תינתן בכתב באמצעות מסירה ביד או  משלוח 

. י הודעת צד למשנהו"בדואר רשום בהתאם לכתובות כמצוין במבוא להסכם או כפי שישונו ע

ותוך שלושה ימי , י הנמען ביום מסירתה אם נמסרה ביד"לה עהודעה תחשב כאילו נתקב

  .עסקים מיום שיגורה בסניף הדואר

  
  
  
  
  

  :ולראייה באנו על החתום
  
  
  

_______________________  _______________________ 

 הזוכה  לביטוח לאומי המוסד
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  נוסח ערבות ביצוע
  

  

 ________________חברת הביטוח /שם הבנק

 ________________________טלפון ה' מס

 ________________________: הפקס' מס

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

  המוסד לביטוח לאומי

  13וייצמן ' שד

  ירושלים

 ____________'ערבות מס: הנדון

  

 _______________________________(*)אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 )_________________________________________________________________במילים (

 _________________________מתאריך  המחירים לצרכן  שיוצמד למדד

  )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                                                     

 
 בקשר") החייב"להלן (____________________________________________: אשר תדרשו מאת

 . אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים: בנושא – 2010)2009(מ' מס מכרז עם 

  

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15ל תוך "אנו נשלם לכם את הסכום הנ

נה כל שהיא שיכולה לעמוד מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הג, רשום

 .או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, לחייב בקשר לחיוב כלפיכם

  

 _______________ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  

  

 __________________________הביטוח שכתובתו' חב/דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק

 הביטוח' חב/שם הבנק                                                                                                                         
  

__________________________________      ___________________________________ 

 חברת הביטוח /כתובת סניף הבנק              הסניף                           ' הבנק ומס' מס                  

 

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה

  

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 א                                         חתימה וחותמת תאריך                                                  שם מל          

  

  .בו זכה המציע יםאיזורכל אחד מהעבור  ₪ 30,000(*) 

  

  

          

  חתימה וחותמת מורשה חתימה    שם מלא    תאריך
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  טבלת ריכוז תאריכים

 התאריכים הפעילות

   3.10.2011' יום ב פרסום המודעה בעיתונות 

    15:00שעה  6.11.2011 ראשון יום ת הבהרה מאת המציעיםתאריך אחרון לקבלת שאלו

  simach@nioi.gov.il  באמצעות דואר אלקטרוני

      20.11.2011ראשון  עד ליום  תאריך אחרון למענה הבטוח הלאומי לשאלות הבהרה

    12:00בשעה    7.12.2011 רביעי יום  תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

 31.5.2012  עד ליום ות בגין הגשת ההצעה  תוקף הערב

  

ם  פיעי ו ם המ ם אחרי ן תאריכי לבי ם אלה  ן תאריכי בי סתירה    במקרה של 

ף המכרז ו ו, בג ז טבלה  ב ם  ם התאריכי ובעי   .ק

  


