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 פנייה למציעים - 1פרק 

 כללי .1

-פסיכו ניםאבחו ביצועהמוסד לביטוח לאומי )להלן: "המוסד"(, מבקש לקבל בזאת הצעות ל 1.1

ברחבי הארץ,  ם לילדיםידיאגנוסטי-אבחונים פסיכו פסיכולוגיים,-נוירואבחונים ו םדיאגנוסטיי

 (. /"אבחונים"למבוטחי המוסד שיופנו על ידו לצורך כך )להלן: "השירותים"

ולפי  בנוגע לתביעות המבוטחים לפי הוראות פרק ט'קבלת החלטה לצורך  האבחונים נדרשים  1.2

ולפי חוק התגמולים לנפגעי    1995  –( התשנ"ה לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב הוראות פרק ה'

 .פעולות איבה

יודגש כי אין בזכייה במכרז ו/או בחתימה על החוזה משום התחייבות של המוסד להפנות לזוכה  1.3

 הזמנת שירות בהיקף כלשהו.

 

 הגדרות .2

 המוסד לביטוח לאומי - המוסד 2.1

 והבהרות במידה ויהיו בקשה זו להצעות על כל נספחיה - המכרז 2.2

 הצעת המציע למכרז זה -הצעה  2.3

הגיש הצעה למכרז  אשר או עמותה שהינו עוסק מורשה, חברה או שותפות)פסיכולוג( יחיד  -מציע  2.4

 1996 -זה, למעט קבלן כ"א כהגדרתו בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כ"א, התשנ"ו 

 מציע אשר זכה במכרז -ספק/זוכה  2.5

והמציע הינו אדם פרטי במידה  .אבחונים בפועל יבצעהמוצע מטעם המציע, אשר  מאבחןה - מאבחן 2.6

  המציע עצמו.

   14כפי שמוגדר בסעיף  -המוסד  נציגת 2.7

 

 ולנקבה, בכל מקום במסמך זה וביתר מסמכי המכרז, בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון זכר הכוונה לזכר .3

לא אם כן צוין , אולהיפך, בכל מקום בו מוזכר גורם כלשהוא בלשון נקבה הכוונה לזכר ונקבה גם כן

  .במפורש אחרת

  

 מסמכי המכרז .4

במסמכי המכרז הרצ"ב והמפורטים  יםההצעות יש להגיש בהתאם לנתונים ולדרישות המופיע את

 להלן:

 (1פנייה למציעים )פרק     4.1

 (2מפרט השירותים הנדרשים )פרק     4.2

 נספח א'( -3פרק טופס הגשת הצעה )    4.3

)למציע המעסיק  (1ספח א'נ)בירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימוםע -תצהיר 4.3.1

 עובדים(
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התחייבות בפני עו"ד על הרשאה לשימוש במבחנים ועל שימוש בתוכנות מקוריות צהרה ה 4.3.2

פסיכולוגים המופיעים ברשימת המבחנים הנדרשים על ידי המוסד וכן לגבי מבחנים שהמציע 

 (.2)נספח א' ש במסגרת השרות המוצעמתכוון לעשות בהם שימו

 בוטל 4.3.3

 (3התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים )נספח א' נוסח 4.3.4

 (4אישור רו"ח )נספח א' 4.3.5

 טופס הצעת המחיר )נספח ב'(     4.4

 (נספח ג' – 4פרק נוסח חוזה לחתימה )     4.5

  רשימת סניפי המוסד )נספח ד'(    4.6

 '(ה)נספח  מפ"ל   

 '(ותעריפון חשכ"ל )נספח     4.7

 טופס הצהרה על ביצוע שעות עבודה ונסיעה )נספח ז'( 4.7.1

 

 חלוקה לאזורים .5

 המוסד מעוניין להתקשר עם מציעים לפי חלוקה לאזורים גיאוגרפים הבאים: 5.1

  'חדרה וצפונה -צפון  - 1איזור מס 

  'מנתניה עד ראשון לציון – מרכז – 2איזור מס 

  'ירושלים - 3איזור מס 

  'ראשון לציון ודרומה. –דרום  -  4איזור מס 

   .ד'פירוט סניפי המוסד השייכים לכל אחד מאזורים, מופיע בנספח 

 

 עבור כל שירות מעוניין המוסד להתקשר עם מספר זוכים בכל אזור, כמפורט להלן: 5.2

 אזור

 מס' מאבחנים 

-אבחונים פסיכו

 דיאגנוסטיים

 מס' מאבחנים 

 פסיכולוגיים-אבחונים נוירו

מס מאבחנים אבחונים 

פסיכו דיאגנוסטיים  

 לילדים

 5 6 6 צפון

 5 4 5 מרכז

 5 4 4 ירושלים

 5 4 5 דרום

 

 יכול להגיש הצעה ליותר מאזור אחד ולשירות אחד ויותר.למען הסר ספק מציע 

 אופי ההתקשרות .6

 לכל סוג שירות יתקיים תת מכרז נפרד: 6.1

  דיאגנוסטיים-כושירותי אבחון פסי – 1תת מכרז 

  לילדים. פסיכולוגיים-נוירוו  פסיכולוגיים-שירותי אבחון נוירו – 2תת מכרז 
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  דיאגנוסטיים לילדים- שירותי אבחון פסיכו  - 3תת מכרז 

בדיקת ההצעות תעשה עבור כל תת מכרז בהתאם תתי המכרזים, ושלושת אי תלות בין קיימת  6.2

 בנפרד.

 נפרד: בדיקת ההצעות תעשה עבור כל מאבחן ב 6.3

 דיאגנוסטיים-עבור מתן שירותי אבחון פסיכומאבחנים  20  עד יבחרו סה"כ 

  פסיכולוגיים-נוירומאבחנים עבור מתן שירותי אבחון   18עד   יבחרו סה"כ 

  דיאגנוסטיים לילדים-מאבחנים עבור מתן שירותי אבחון פסיכו 20יבחרו סה"כ עד 

 

את יתרון דוברי השפות )על כל המשתמע  מכך(    מובהר בזאת כי במידה והמציע אינו רוצה לקבל  6.4

 17.4.2.1ש לציין זאת במפורש והמציע לא יקבל ניקוד על כך כמפורט בטבלה שבסעיף י

על סניפים בהם נותנים המאבחנים שירות על ידי הלביצוע אבחון ספציפי, תעשה  המאבחן הקצאת 6.5

 זמינות מתן השירות ,מחות ייחודית, הת)כגון שפה םמאפיינים ייחודייל התייחסותתוך  ,פי סדר

לתת שירותים גם באזורים נוספים מלבד האזורים בהם  מאבחנים(. במידת הצורך יידרשו וכדומה

 )בעיקר זוכים דוברי שפות זרות(. הגישו את הצעתם

בכל  המאבחנים(, המוסד אינו מתחייב על מספר 6.3 מובהר בזאת כי על אף האמור לעיל )סעיף 6.6

 הוא רשאי לעשות כן. מאבחניםוימצא המוסד צורך לצמצם או להרחיב את כמות האיזור, במידה 

 

 תקופת ההתקשרות .7

, לפי כל אחד שנהפרקי זמן נוספים של עם אפשרות הארכה ל ,יםיתנשתקופת ההתקשרות הינה ל 7.1

החודשים הראשונים  6 .בסה"כ שנים 5עד לתקופה מצטברת של , המוסדשיקול דעתו הבלעדי של 

  יהוו תקופת ניסיון.להתקשרות 

 יהיה רשאי במשך  מוסדלעמוד בכל תנאי החוזה. ה זוכהתיבדק יכולת ה ך תקופת הניסיוןבמהל

ימים מראש וזאת מבלי  14בהודעה מוקדמת של  זוכהתקופה זו לבטל את ההתקשרות עם ה

 .20 כאמור בסעיף ייקבע זוכה שני  כךלצורך  שיצטרך לנמק את הודעת הביטול.

 התחיל באספקת השירותים למוסדל ויידרש)להלן: "הזוכים"/"הזוכה"( במכרז  ים שיזכוהמציע 7.2

   יום לכל המאוחר מיום ההודעה על הזכייה במכרז.  14תוך 

 

   מהות העבודה .8

על  ה למוסד שהוגש תביעההחלטה ב אבחונים למבוטחי המוסד כחלק מהליך יערכוהזוכים במכרז  8.1

. השירותים אותם יספקו הזוכים כוללים, בין אבחון שאו בכל הליך אחר שבו יידר ידי המבוטחים

 היתר, את הפעולות הבאות: 

סוג המבחנים שיבוצעו יקבע ע"י  ביצוע אבחונים לכל מבוטח שיופנה למציע עפ"י דרישות המוסד. 8.1.1

ויכלול  בכתב . האבחון יסוכםפציפיפי המקרה הסללשינוי  ןנתו ההמוסד לביטוח לאומי ויהי

מידע על המבחנים שבוצעו על תוצאותיהם, מסקנות אבחוניות והמלצות כנדרש. לאבחון יצורפו 

 החומר יוגש כשהוא מודפס. מסמכי הבדיקות שבוצעו.

 . , ללא תוספת תשלוםהשלמות והבהרות 8.1.2
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ו, הגשת מסמכים שנערכהאבחונים דיווח ועדכון שוטף אודות  -עבודה שוטפת מול המוסד  8.1.3

,מתן מענה מיידי  הרופאים, עמידה בקשר שוטף עם האבחוניםמלאים ומפורטים אודות 

במקרים  .לברורים ושאלות של רופאים, פקידי תביעות ופקידי שיקום לגבי אבחונים שבוצעו

לברור וסיכום  של המאבחן בהם לא ברורה למאבחן הנחייה שניתנה בקשר לאבחון , פניה

 לפני ביצוע האבחון וללא פגיעה בלוח  הזמנים. התשובה בכתב

 ומהזוכה/זוכים מציע/יםהנדרשים מהנוספים ותנאים שירותים הנדרשים הכל אור מפורט של ית 8.2

י מסמכ( וביתר נספח ג'(, בסעיפי החוזה )2פרק במכרז מפורטים במפרט השירותים הנדרשים )

 המסמכים המופיעים במכרז.ואת כל יתר  חוזהה נוסחהמכרז. יש לקרוא בעיון רב את 

 

 תנאי סף  .9

. להוכחת עמידתו יצרף 1976 -עסקאות וגופים ציבוריים,  תשל"ושל חוק בדרישות ה עומד  מציעה 9.1

 : העתק אישורים אילוהמציע 

 –אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  9.1.1

1976. 

ובדים, תצהיר מטעם המציע בנושא תשלום שכר מינימום והעסקת במידה והמציע מעסיק ע 9.1.2

 .1עובדים זרים מאושר ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב למכרז כנספח א'

המציע משתמש ו/או בעל הרשאה כדין להשתמש בתוכנות מקוריות בלבד, שאינן מפרות זכויות  9.2

למבחנים פסיכולוגיים  יוצרים, לצורך מתן וביצוע השירותים נשוא מכרז זה, לרבות שימוש בקשר

המופיעים ברשימת המבחנים הנדרשים על ידי המוסד ו/או מבחנים שהמציע מתכוון לעשות בהם 

שימוש לצורך מתן וביצוע השירותים נשוא מכרז זה. להוכחת עמידתו בתנאי זה המציע יחתום על 

 (.2)נספח א' כאמור התחייבות בפני עו"ד על שימוש בתוכנות מקוריותנוסח 

 לבוט 9.3

על היות המציע רשום במרשם המתנהל על אישור העתק יש להמציא  - במידה והמציע הוא תאגיד 9.4

 פי דין לגבי תאגידים מסוגו.

אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה  צרףאם הגוף המציע הינו עמותה, עליו ל 9.5

ת עדכני המעיד כי . אם המציע הינו חברה או שותפות, עליו לצרף נסח חברה/שותפוהשוטפת

 לתאגיד אין חובות בגין אגרה שנתית.

 (. 3'אהתחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום ע"י המציע )נספח  נוסח 9.6

 מאבחנים - ח אדםודרישות כ 9.7

, מציע רשאי להגיש מס' בעל הכישורים הבאים מאבחן/יםהמציע יעמיד לטובת ביצוע העבודה  

 :לעיל 5.2 ס' המאבחנים הנדרש לכל אזור בכל תת מכרז כאמור בסעיף מאבחנים שלא יעלה על מ

 דיאגנוסטיים:-שירותי אבחון פסיכו – 1הצעה לתת מכרז עבור  9.7.1

הרשום בפנקס הפסיכולוגים או בעלי היתר לעסוק בפסיכולוגיה, מומחה פסיכולוג קליני  9.7.1.1

 .1997 -ק הפסיכולוגים, התשל"ז והכל כמשמעותו בחו

אבחונים  10צע לפחות י. בדיאגנוסטי-שנים לפחות באבחון פסיכו 3בעל ניסיון מוכח של  9.7.1.2

  2016- 2014בשנים בממוצע בשנה,  
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 פסיכולוגיים:-שירותי אבחון נוירו – 2עבור הצעה לתת מכרז  9.7.2

וק בפסיכולוגיה, מומחה הרשום בפנקס הפסיכולוגים או בעלי היתר לעס קליני פסיכולוג 9.7.2.1

 .1997 -והכל כמשמעותו בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז 

 ממועד קבלת התעודה –ירו פסיכולוגיים ושנים לפחות באבחון נ 3בעל ניסיון מוכח של  9.7.2.2

 2016 - 2014בשנים אבחונים בממוצע בשנה  10ע לפחות ציבו

 לילדים םדיאגנוסטיי-שירות אבחון פסיכו – 3עבור הצעה לתת מכרז  9.7.3

מומחה הרשום בפנקס הפסיכולוגים או בעלי היתר לעסוק בפסיכולוגיה,  קליני כולוגפסי 9.7.3.1

 .1997 -והכל כמשמעותו בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז 

 10צע לפחות י. בשל ילדיםדיאגנוסטי  -באבחון פסיכושנים לפחות  3של  בעל ניסיון מוכח  9.7.3.2

 . 2016 - 2014בשנים אבחונים בממוצע בשנה,  

עמידת המציע בתנאי סעיף זה, עבור כל אחד מהפסיכולוגים המוצעים ימלא המציע פרטים לצורך הוכחת 

 .טופס הגשת הצעה וכן יצרף רישיון וקו"ח של המציע –לנספח א'  10כנדרש בסעיף 

 

 מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה .10

עתו אישור זו יצרף להצ דהלו העדפה בשל עוב ןיע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתמצ 10.1

ב'  2"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף ושמעות כל המונחים לרבות "אישור" מסעיף זה, בותצהיר. 

 .1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 לפרק 18.2 רשימת הפרטים שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה. על פי האמור בסעיף  10.2

  זה.

מסמכי המכרז כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות בתחתית כל  10.3

על טופס הגשת ההצעה )נספח א'(, טופס הצעת  בנוסף,עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. 

המחיר )נספח ב'(, וסיום החוזה )נספח ג'( ייחתמו בחתימה מלאה מורשי חתימה מטעם המציע, 

 ף חותמת רשמית של המציע. בצירו

 

 תוקף ההצעות .11

המציע יאריך את תוקף ההצעה, לבקשת  . 31.12.2017 בתוקף עד ליום  וההצעות למכרז יישאר

 המוסד, עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה. 

 

 אחריות .12

המציע יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף 

 . הידי דרישות נציגת המוסד או מי שימונה על יד-שירותים כפי שיוגדרו בכתב ובע"פ עלומלא של ה

 צריך שיהיה להם ביטוח כנגד תביעות רשלנות   
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 הצעת מחיר  .13

אליו הוא מגיש את על תעריף האבחון אחוז ההנחה המציע יציע  , על גבי נספח ב',בהצעת המחיר 13.1

 יהיה: ניםוכאשר התעריף המרבי עבור האבחהצעתו, 

" 'דיאגנוסטית מלאה-פסיכו הערכהל"תעריף ה הינו דיאגנוסטי-מרבי עבור אבחון פסיכותעריף  13.1.1

עבור ₪  1,597הינו  במועד פרסום המכרז התעריף .'(וח פ)נס מחירון חשכ"לבמופיע פי שכ

 עבור פסיכולוג בכיר )התעריפים לא כוללים מע"מ(. ₪  1,787-פסיכולוג מומחה ו

עבור פסיכולוג ₪  2,755פסיכולוגי במועד פרסום המכרז הינו -בור אבחון נוירותעריף מרבי ע 13.1.2

 עבור פסיכולוג בכיר )התעריפים לא כוללים מע"מ(.₪  3,097-מומחה, ו

 

: "מחירון חשכ"ל"( המצורף המתפרסם על ידי החשב הכללי )להלןהתעריפים מופיעים במסגרת התעריפון 

בפועל ובהתאם לתעריפים  מאבחןעל פי כישורי היקבע  מאבחןל עבור כ המכסימליהתעריף '. כנספח ו

כל התעריפים יהיו צמודים לשינויים בתעריף של מחירון  . במחירון חשכ"להמופיעים הרלוונטיים 

 החשכ"ל.

 

 בפועל. וסדהעבודה תכלול את כל הרכיבים וכל העבודות הרלוונטיות הנלוות, לפי דרישת המ 13.2

יף המרבי והיא תהיה אחידה עבור כלל המאבחנים אותם מציע תהיה % הנחה על התערההצעה  13.3

 . ללא מע"מ המציע לביצוע השירות מסוים,

  . ויתעדכן בהתאם להוראות חשכ"ל עתידיותתשלום בגין נסיעות יתבצע בהתאם להוראות חשכ"ל  13.4

 נציגת המוסד .14

 :איה"( )להלן: "נציגת המוסדהקשר מטעם המוסד לכל עניין הקשור למכרז זה  תאש

 
 

 ענבל פינץ שם:    

 

 אגף:   ועדות רפואיות

 
 

 שאלות ובירורים  .15

 מבוטל. 15.1

דואר צעות מ, באבל פינץנעלגב' שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב  15.2

  .inbalfi@nioi.gov.il :אלקטרוני

תובת דואר וכ)טל, פקס , פרטי השואל , את הסעיף הרלוונטי במכרזהפניה תכלול את פרוט השאלה 15.3

  .(אלקטרוני

 לא יתקבלו שאלות לאחר מועד זה. . 12.6.2017יום שני  :יוםניתן להעביר עד ל שאלות הבהרה 15.4

 ללא ציון שם הפונה,  דף הבית/אודות/ מכרזים ,www.btl.gov.il  יפורסמו באתר תשובות ההבהרה 15.5

  . 3.7.2017שני  עד ליום

סד יהיה רשאי לפרסם שינויים ועדכונים למסמכי המכרז, לרבות מסמך תשובות לשאלות המו 15.6

באופן שוטף באתר האינטרנט של  להתעדכן באחריות המציעיםהבהרה, ככל שיהיה בכך צורך. 

ות בכל הנוגע למסמכי ו/או במודעות בעיתונ  ,www.btl.gov.ilהמוסד )בפרק המכרזים( בכתובת 
 .המכרז ותנאיו

mailto:yaronas@nioi.gov.il
http://www.btl.gov.il/
http://www.btl.gov.il/


 דיאגנוסטים -אבחונים פסיכו-5102(5102מ)מכרז מספר 

 8 

 

 

 הגשת ההצעות .16

עותקים במעטפה  ארבעהבאת ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים הנלווים אליה, יש להגיש  16.1

לביצוע  2015(2015מ)שא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב "מכרז מס' יסגורה, שלא ת

עבור  לילדים םנים פסיכו דיאגנוסטייואבחו פסיכולוגיים-דיאגנוסטיים נוירו-אבחונים פסיכו

 מוסד לביטוח לאומי".ה

 כמפורט להלן: שתי מעטפות פנימיותבמעטפת ההצעה יהיו  16.2

"מעטפת )להלן :  1העתקים של הצעת המחיר יוכנסו למעטפה שתסומן במספר  שלושה 16.2.1

(. כל עמוד בהצעת המחיר ייחתם בחותמת הרשמית של המציע ובחתימת מורשי המחיר"

 ל המציע.החתימה ש

 2העתקים, יוכנסו למעטפה נפרדת שתסומן במספר  מקור ושלושה ,המכרזעותקי מסמכי  ארבעת 16.2.2

 (."מעטפת המכרז")להלן : 

להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון העתקי ההצעה במילה יש   16.3

 מסמכי ההצעה.ל מסמכי המקור לרבות לעותק המקורי יצורפו כ"העתק". 

המחיר תיחתם בחותמת המציע ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה כאמור לתוך מעטפת עטפת מ 16.4

כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים  במסמכי המכרזההצעה. אין למלא 

 אלא אך ורק במעטפת המחיר.במעטפת המכרז אלה בכל מסמך אחר המוגש על ידי המציע 

של המוסד תיבת המכרזים ליש להגיש במסירה ידנית ( 16.1עיף )הנזכרת בסהסגורה  המעטפהאת  16.5

 אצל 2, ירושלים, בקומה 13צמן ילביטוח לאומי, משרד ראשי, שדרות וי מוסדהממוקמת בארכיב ה

 . 12.00שעה  26.7.2017ליום רביעי  עד, מר יוסי מרציאנו 

 .בחשבוןשעה הנקובים לעיל לא תובא מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד וב 16.6

 קבלת אישור זה.ל שים לבמסירת ההצעה. יש ל תמורה למסירת הצעתו יקבל המציע אישור עלב 16.7

 

  הצעות הערכת .17

המוסד יבחר את הזוכים אשר יעמדו בתנאי הסף ויצרפו את כל המסמכים הנדרשים אשר יקנו להם  17.1

 את מירב היתרונות על פי אמות המידה המפורטות להלן.

 המבחן הבא:תעשה לפי  בחינת ההצעות 17.2

 איכות      50%

 מחיר       50%

 הערכת ההצעות תעשה עבור כל מאבחן מוצע בנפרד 17.3

 

 

 :הבחינה תעשה לפי השלבים הבאים 17.4

 בדיקת עמידה בתנאי הסף  -שלב א'  17.4.1
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תיבדק עמידת  .ההצעותהגשת ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון ל

 הללו. הצעה שלא תעמוד באחד התנאים 9.1-9.6בסעיפים תנאי הסף הנדרשים בהמציעים 

תיבדק עמידת המאבחנים  9.1-9.6עבור המציעים שעמדו בתנאי הסף תיפסל על הסף. 

 .9.7המוצעים על ידם בתנאי הסף בסעיפים 

 מהציון הכללי( 50%בדיקת איכות ) -שלב ב'  17.4.2

זה, ויינתן המציעים השונים שעברו לשלב  המאבחנים שהוצעו על ידיבשלב זה תיבדק איכות 

ניקוד האיכות יינתן עבור כל מאבחן בנפרד  ניקוד בגין איכות ההצעות לכל אחד מהמציעים.

 ועבור כל תת מכרז בנפרד. )גם במידה והמציע הגיש יותר ממאבחן אחד(

לפחות יעברו לשלב פתיחת הצעות  65%רק הצעות בכל תת מכרז שיקבלו ציון איכות כולל של 
 המחיר.

 
 שלא תעמוד בדרישות האיכות כאמור לעיל, לא תבחן מבחינת הצעת המחיר ותיפסל הצעה         

 
 המשקולות לבחינת איכות ההצעה הן:    17.4.2.1

  

 – 1דגשים לתת מכרז 
-אבחונים פסיכו
 דיאגנוסטיים

 – 2דגשים לתת מכרז 
 פסיכולוגיים-אבחונים נוירו

 3דגשים לתת מכרז 
-אבחונים פסיכו–

 תמשקולו דיאגנוסטיים לילדים

 ותק 
ממועד רישום הפסיכולוג 

 כמומחה 

ממועד רישום הפסיכולוג 

 כמומחה

ממועד רישום 

 פסיכולוג כמומחהה
25% 

ניסיון 

בביצוע 

 אבחונים

-כומס' האבחונים הפסי

דיאגנוסטיים אותם ביצע 

כל אחת המאבחן בממוצע ב

 .2014,2015,2016מהשנים 

-מס' האבחונים הנוירו

פסיכולוגיים אותם ביצע 

בכל אחת  בממוצע  חןהמאב

 2014,2015,2016מהשנים 

מס' האבחונים 

דיאגנוסטיים  -הפסיכו

 לילדים אותם ביצע

בכל אחת  בממוצע

מהשנים 

2014,2015,2016 

40% 

 25%     ראיון

יכולת ביצוע 

אבחונים 

בשפות 

 שונות

 ו/אוערבית 

 ו/אורוסית 

  אמהרית 

 ו/או ערבית 

 ו/אורוסית 

 אמהרית 

 ו/אוערבית 

  ו/או יתרוס

 אמהרית
10% 

 100%    סה"כ

 

 אישור על מספר אבחונים :

אם מדובר בעבודה שנעשתה על ידי הפסיכולוג  כעובד  שכיר יצורף אשור של המנהל המקצועי 

שיתייחס למספר האבחונים שנעשו על ידי הפסיכולוג באופן עצמאי באחריותו והוא חתם על 

 האבחון.

ל רואה חשבון על מספר האבחונים עליהם קיבל תשלום אם מדובר בעצמאי יובא אישור ש

 במהלך התקופה.
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ייפסל ולא יעבור לשלב  65% -במרכיב האיכות יהיה נמוך מ בתת מכרז מציע שציונו 17.4.2.2

מכרז יהיה -כל איזור ובכל תתבמידה ומספר המציעים ב הבדיקה השלישי )שלב המחיר(.

זים העליונה להעביר לשלב , רשאית ועדת המכר5.2מהמפורט בטבלה בסעיף נמוך 

 לפחות. 55%הבדיקה  השלישית גם מציעים בעלי ציון 

 מהציון הכללי( 50%בדיקת הצעת המחיר ) -שלב ג'  17.4.3

 טופס הצעת המחיר(. - נספח ב'בשלב זה תשוקלל הצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע ) 17.4.3.1

( בכל איזור וץ בנפרדאחוז ההנחה הגבוה ביותר )לכל סוג יעההצעה בעלת ציון המחיר יקבע כך ש

 עים האחרים ינוקדו בציון נמוך יותר ביחס להצעה הזולה.ינק' וכל המצ 100קבל ת

 

 התבוננות בהצעות של מציעים אחרים  .18

, )להלן: "חוק חובת 1992-י חוק חובת המכרזים התשנ"ב”עפכי המציע מצהיר כי ידוע לו  18.1

 את הצעתו במידה וזכה.   המכרזים"(, יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד  18.2

הוא מבקש שיהיו אלו פרטים  ,נספח א', על גבי המציע במפורש בהצעתו צייןמקצועי או מסחרי י

כולה. ההחלטה חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו 

בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי  בלבד. וסדהסופית על חיסיון סעיפים תהה של המ

 בגין כל החלטה בנדון. וסדאין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המ

י שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו ”ועדת המכרזים תהא רשאית עפ 18.3

 סחרי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים.מהווה סוד מ

 

 שינויים והסתייגויות .19

אין לערוך שינויים כלשהם במסמכי המכרז שיצורפו להצעה שתוגש. כל שינוי שיעשה במסמכי 

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל 

בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוהו כאילו לא נכתב כלל והוא אף עלול  דרך אחרת, לא יובא

ד יחליט לקבל את הצעת המציע יראה אותה כאילו וס. במידה והמשל ההצעה לגרום לפסילתה

 שינויים אלו לא נעשו כלל.
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 זוכה שני .20

 ,וכיםהז המאבחנים רלאחהגבוה ביותר תזכה בניקוד  שהצעתם ,מאבחניםרשאי להכריז על  מוסדה 20.1

 כ'זוכים שניים' בכל אחד מהאזורים עבור כל אחד מהשירותים.

, רשאי יםהזוכמי מלהפסיק את ההתקשרות עם  וסדבמהלך תקופת הניסיון, במידה ויחליט המ 20.2

". במידה ויחליט ים השנייםה"זוכבין אחד או יותר מו להתקשר עם תעל פי שיקול דע וסדהמ

יום ממועד  14לחתום על חוזה ההתקשרות תוך בחר הנלעשות כן, מתחייב הזוכה השני  וסדהמ

 ההודעה על כך.

כל הכללים והתנאים המפורטים במכרז זה, המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את ה"זוכה השני"  20.3

 במידה ויידרש לחתום על החוזה וכיו"ב. 

 

ותם כל המסמכים המצורפים למסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנת העבודה ותנאיה ויש לרא .21

 כנספחים להזמנה. 

 

 זכויות המוסד .22

המוסד יהיה רשאי לפנות למציעים לקבלת הסברים והבהרות באשר להצעתם, ניסיון העבר שלהם  22.1

. כמו כן, יהיה ותקנותיול בכפוף לכללי חוק חובת המכרזים וופרטים אחרים שימצא לנכון, הכ

 המציעים שירות דומה. אחרים להם סיפקו ואצל לקוחות המוסד רשאי לברר פרטים במקומות

או לבטלו מסיבות ארגוניות,  שירותיםהמוסד רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או ה 22.2

תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא 

 הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

התייחסות מפורטת שחסרה בה , או שהיא בלתי סבירהרשאי לא להתחשב כלל בהצעה המוסד  22.3

לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המוסד מונעת מלהעריך את ההצעה כדבעי ו/או שתהיינה בה 

הסתייגויות ו/או שינויים כלשהם מהאמור במפרט ו/או בחוזה. היה והמוסד יבחר בהצעה בה יהיו 

ו/או תוספות מעבר לאמור במפרט ו/או בחוזה, יראו אלו כבטלים ולא שינויים ו/או הסתייגויות 

 יחייבו את המוסד.
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 מפרט השירותים הנדרשים – 2פרק 

 כללי .1

על המציעים לעמוד בכל  במכרז זה. זוכיםמההמוסד לביטוח לאומי זה מאגד את דרישות  פרטמ 1.1

מך זה ו/או ביתר מסמכי הדרישות המקצועיות, המנהליות וכן בכל דרישה אחרת המפורטות במס

 המכרז. השתתפות במכרז מהווה התחייבות על יכולת המציע לעמוד בתנאים ובמטלות אלו.

דיאגנוסטיים -)אבחונים פסיכו הנדרשים רותיםיגי הששלושת סוהדרישות בפרק זה תקפות לגבי  1.2

 פורש אחרת.( אלא אם צוין במואבחונים פסיכו דיאגנוסטיים לילדים פסיכולוגיים-אבחונים נוירו

בכל מקרה של ניגוד בין דרישה כללית לבין דרישה מיוחדת כלשהי המפורטת בסעיף זה, כוחה של  1.3

 דרישה מיוחדת עדיף על כוחה של דרישה כללית.

 

 ותנאי העבודה שירותים הנדרשיםהכרת ה .2

כל עם המוסד, על  העבודה ואת תנאידרישות ומאפייני השירותים להכיר היטב את הזוכה על  2.1

להביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה ופרטיה. לא מתן השירותים, ותמע מכך לגבי המש

 תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים ו/או הפרטים כאמור.

מתן וכל הפרטים הנדרשים לצורך הדרישות את כל הנתונים, לזוכה לספק  וסדבאחריות המ 2.2

את כל הנתונים החסרים לדעתו,  וסדהשלים מהמלדרוש ול הזוכהבאחריות השירותים למוסד ו

 ספק את השירותים כנדרש.במטרה ל

 

 השירותים הנדרשים .3

 דרישות כלליות 3.1

 .המאבחנים המוצעים בלבד )אשר זכו במכרז( האבחונים יערכו על ידי  -מאבחנים  3.1.1

האבחונים יערכו באחד מסניפי המוסד באזור בו זכה הספק לתת  - מיקום האבחונים 3.1.2

 .יובהר כי המוסד רשאי לדרוש ביצוע אבחונים בכל חלקי הארץ בהתאם לצרכיושירותים. 

על המאבחן להגיע התשלום עבור האבחונים יהיה זהה, ללא תלות בסניף בו הוא מתבצע. 

 לצורך ביצוע האבחון על הצד הטוב ביותר.)כולל מחשב( עם כל הציוד הנדרש 

 וסוגי המבחניםבחירת כלי האבחון  3.1.3

מטעם וגי המבחנים יקבעו על ידי הפסיכולוג המאבחן, על פי דרישות הרופא כלי האבחון וס

 .המוסד שהפנה את המבוטח לאבחון )להלן: "הרופא המזמין"(

יהיה זמין לצורך מענה על שאלות של המאבחן. מס' הטלפון של הרופא ייכתב המזמין רופא ה

 על טופס ההפניה. 

 אבחונים לאוכלוסיות מיוחדות  3.1.4

למתן שירותים לכלל המבוטחים, לרבות מיד עם הודעה על זכיה ות ערוך על הספק להי

כמו כן, על המאבחן להתאים את שפת האבחון ככל הניתן לשפת  אוכלוסיות מיוחדות

הזוכים מתחייבים להעביר לפי דרישת המוסד את החומר הגולמי של המבחנים  המבוטח.

 ומתחייבים ליישם את ההערות/המלצות המוסד.
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 דיאגנוסטיים -פסיכו אבחונים 3.2

מטרת הבדיקה היא לזהות את היכולות והכוחות של המאובחן לצד זיהוי הקשיים  3.2.1

והצרכים. השימוש במבחנים יעשה תוך התייחסות מיוחדת למקרה המופנה לאבחון ו/או 

 קשיים אחרים.

בסל אבחונים ו/או בדרישה  דיאגנוסטיים מגוונים ומקובלים-האבחון יכלול מבחנים פסיכו 3.2.2

תפקודים קוגניטיביים,  , שיאפשרו התייחסות לטווח רחב שלפציפית של הרופא המזמיןס

האבחון הפסיכודיאגנוסטי חייב להתבסס  .םרגשיים, אישיותיים, חברתיים והסתגלותיי

תצפית קלינית )בראיון ובמהלך האבחון(: כלים  של מספר מקורות  כדוגמת : על שילוב

כלים הבודקים מצבים עמומים )כדוגמת  (: MMPI -2 המבוססים על דיווח עצמי )כדוגמת

 מבחן רורשך מנותח בשיטת אקסנר(: כלים להערכת אינטליגנציה )כדוגמת מבחן וכסלר(

 

 תהליך האבחון יכלול: 3.2.3

 במסגרת האבחון על המאבחן לקיים לפחות את הפעולות הבאות:

 סתגלותיבדיקת התפקוד האינטלקטואלי  וה 

 יאותיהתייחסות כללית למצב הבר 

 חותיתתאנמזה התפ 

 תייחסות למצב המשפחיהת 

 מצב הרגשי והנפשיהתייחסות ל 

 יה, ריכוזצבדבר יכולות השפה, חשיבה, תפיסה, למידה, מוטיב טמי ומפוראנימידע ד, 

 הבנה, ביקורת, שיפוט, חברה, אישיות, הסתגלות לחיי היום יום בעבודה. 

  הערכה  מסכמת של כושר ההשתכרות 

 לת לתפקד באופן עצמאי בפעולות היום יום.ל היכוהערכה ע 

 הערכה לגבי  הצורך בהשגחה למניעת סיכון חיים לנבדק או לזולתו 

  הערכה מנומקת על יכולת לקבל קצבה ולעשות בה שימוש סביר וכן על היכולת לקבל

 גבוה. יד פעמחולעשות שימוש סביר בסכום 

 ילעל המאבחן להגיש דו"ח ובו התייחסות לכל הסוגיות לע 3.2.4

 פסיכולוגים -אבחונים נוירו 3.3

. השימוש במבחנים יעשה תוך ביצוע אומדן של התפקוד הקוגניטיבי מטרת הבדיקה היא  3.3.1

  התייחסות מיוחדת למקרה המופנה לאבחון ו/או קשיים אחרים.

בסל אבחונים ו/או בדרישה  פסיכולוגיים מגוונים ומקובלים-האבחון יכלול מבחנים נוירו 3.3.2

 שיאפשרו התייחסות לטווח רחב של תפקודים קוגניטיביים,, רופא המזמיןספציפית של ה

מבחנים  –חובה לכלול בסוללת המבחנים  .םרגשיים, אישיותיים, חברתיים והסתגלותיי

(. חובה על המגיש לפרט את שם וסוג המבחן לאמינות  SVT מבחני כגון  לבדיקת אמינות )

שהוא משתמש כולל נתונים על תקפותו ומהימנותו. בנוסף חובה לבצע מבחן וכסלר 

 )לבדיקת אינטליגנציה(. מבחני שיום ושטף מילולי )לדוגמה קווה מתוקף לעברית( מבחנים
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 ת בנדר(. מבחןהבודקים למידה וזיכרון. מבחנים הכוללים העתקה וזיכרון )כדוגמ

להשלמת משפטים ועוד. יבוצעו המבחנים הבסיסיים כמפורט ובהתאם לבעיה הכללית 

המשוערת, יותאמו מבחנים שיאפשרו מקוד האבחנה. חובה יהיה לפרט את סוללת 

המבחנים שבוצעה ולתת תוצאות ברורות ומפורטות של כל מבחן ומבחן בנפרד ובהמשך 

 סיכום תוצאות המבחנים.

 

 אבחון יכלול: תהליך ה 3.3.2

 במסגרת האבחון על המאבחן לקיים לפחות את הפעולות הבאות:

 בדיקת התפקוד האינטלקטואלי  והסתגלותי 

 התייחסות כללית למצב הבריאותי 

 אנמזה התפתחותית 

 התייחסות למצב המשפחתי 

 התייחסות למצב הרגשי והנפשי 

 ,מוטיבציה, ריכוז,  מידע דינאמי ומפורט בדבר יכולות השפה, חשיבה, תפיסה, למידה

 הבנה, ביקורת, שיפוט, חברה, אישיות, הסתגלות לחיי היום יום בעבודה. 

 הערכה מסכמת של כושר ההשתכרות 

  הערכה מנומקת על יכולת לקבל קצבה ולעשות בה שימוש סביר וכן על היכולת לקבל

 גבוה. יד פעמחולעשות שימוש סביר בסכום 

 לכל הסוגיות לעיל על המאבחן להגיש דו"ח ובו התייחסות 3.3.3

 ני המחשב יערכו על פי תוכנה מעודכנת בעלת תקן ישראלי.בחמ 3.3.4

 

 שלבים בהליך אספקת השירותים  .4

האבחונים יערכו על ידי המאבחן בימים ובשעות קבועים, במהלך שעות הפעילות הרגילות של  4.1

 ורהת סניפי המוסד. הימים והשעות יקבעו לאחר הזכייה בהתאם לסניפים השונים. קביעת

אבחונים עם המבוטחים תיערך על ידי עובדי המוסד. במידה ולא נקבעו אבחונים כלל ליום ל

שעות לפני מועד הגעתו המיועד, במידה  48הפעילות של המאבחן, המאבחן יקבל על כך הודעה 

מגובה  50%פיצוי של  מאבחןה הודעה על יום ובו לא יתקיים אף אבחון יקבלהמאבחן ולא קיבל 

 48 -במקרה של ביטול תור על ידי המבוטח בטווח זמן הקצר מ גם  יובהר בזאת, כי .אבחון אחד

 . מגובה אבחון אחד 50%פיצוי של למאבחן שעות תשולם 

טופס הפניה בו ייכתב סוג השירות  עבור מבוטחים עבורם הונפקהספק יספק שירותים רק  4.2

  צוין ע"י הרופא. אם בקשה מנומקת של הרופא כולל בקשה לסוג מבחן ספציפי הנדרש, 

מפורט בטופס ההפניה. כל שינוי מחייב , כהמוסדעל ידי על הזוכה לבצע את השירות כפי שנדרש  4.3

בדיקה שתבוצע ללא טופס הפניה, לא תחייב את המוסד מראש.  הרופא המזמיןאת אישור 

 בתשלום.
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 לוחות זמנים .5

 קביעת תורים וביצוע השירותים 5.1

לא יעלה ( 6 )כמפורט בסעיף קבלת דו"ח האבחון בכתב ן ועד ביצוע האבחומשך הזמן מיום  5.1.1

 מיום ביצוע האבחון.ימי עבודה  5על 

, במידה ויש מקבלת הפניה ימי עבודה 3במקרה ויידרשו השלמות ותיקונים יעשו אלו תוך  5.1.2

 . קבלת הדרישה להשלמות מיוםודה עב ימי 3 , יש לזמנו תוך  זמן את המאובחןצורך ל

במקרים דחופים יידרש הזוכה לתת שירותים למבוטחי המוסד תוך זמן קצר יותר. מידת  5.1.3

 . המזמין ותכתב על גבי טופס ההפניה הרופא ידי הדחיפות תקבע על

במקרים של ביטול הזמנה ע"י המוסד יפצה המוסד ישלם עבור ביצוע שירות מלא בלבד.  5.1.4

  4.1ט בסעיף המוסד כפי שמפור

 

 דיווח      .6

 ICD 10כולל אבחנה ברורה לפי לכל בדיקה ינפיק הזוכה דוח מתאים ובו כל ממצאי האבחון  6.1

 ן מפורטות בנפרד.ח. תוצאות של כל מבושבוצע ניםרשימה ברורה של סוגי המבח

ד סיכום ודיון קצר.  סיכום בנושא השלכות לגבי כושר העבודה וסוגה , האם מסוגל הנבדק לעבו 6.2

בשוק העבודה הפתוח, המוגן, האם זקוק לתהליך שיקומי ע"מ לעבור מרמה מסוימת של עיסוק 

התייחסות קוק לאפוטרופוס. זקבל קצבה לידיו ולהשתמש בה ,האם ללאחרת, האם מסוגל 

 פרוגנוסטית והמלצה להמשך מעקב.

  הנדרשים ביסודיות. םלכל הפרטים הרלוונטיי סח יהיה מלא ומקיף ויתייחהדיוו 6.3

 או כפי שיורה נציג המוסד.מסירת הדו"ח למוסד תעשה ישירות למוסד באמצעות דואר רשום.  6.4

כה יערוך רישום מסודר של כל מבוטחי המוסד שנבדקו על ידו וישמור את הנתונים במשרדו הזו 6.5

 בכל עת.  , או מי מטעמה,לצורך מעקב. רישום זה יהיה נגיש לנציגת המוסד
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 טופס הגשת הצעה–3פרק 

 פח א' נס
 

 דיאגנוסטים -אבחונים פסיכו-2015(2015מ) הנדון: מכרז מס'

 

 עה זו הינה עבור :  צה

  דיאגנוסטיים-אבחונים פסיכו – 1תת מכרז 

  אבחונים נוירו פסיכולוגיים – 2תת מכרז 

  אבחונים פסיכו דיאגנוסטיים עבור ילדים – 3תת מכרז 

נו למכרז הנ"ל המבוססת על המידע הכולל /יים בזה להגיש את הצעת/ים מטה מתכבדם/החתו י/ואנ

שנמסר לנו. כמו כן אנו מצהירים בזה כי קראנו בעיון רב את כל הפרטים הנוגעים למכרז זה, על כל נספחיו 

ותנאיו, המפורטים בכל מסמכי המכרז וכן קיבלנו את כל ההסברים שביקשנו ושהיו דרושים לנו להגשת 

 ההצעה.

 

 פורט בנספח להצעתנו זו.נו כמי/רצ"ב הצעת המחיר של

  ניסיוני/נונו ועל /להלן פרטים עלי .1

 

 _______________________    שם המציע .א

 _______________________   מספר עוסק מורשה .ב

 _______________________                 כתובת המציע .ג

 _______________________   מס' הטלפון   

 _______________________   מס' הפקס   

   E. MAIL   _______________________ 

 _______________________  שם איש הקשר לנושא מכרז זה .ד

 _______________________   יסלולארטלפון מס' 

 

 במידה והמציע הינו תאגיד

 _____________________   שמות הרשאים לחייב בחתימתם את המציע .ה

  _______________________      שמות הבעלים .ו

יפרט את כל הקשרים המקצועיים, עסקיים, אישיים עם גורמים אחרים  : המציעיניםיניגוד ענ .2

ין זה יש לפרט גם יד בהתאם להצעה זו )לענוסלמ הםהעלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותי

 קשרים של בני משפחה או תאגידים(.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ינים עם יניגוד ענעימנו כל תאגידים הקשורים לאו  לנו או לבן משפחתנואנו מצהירים בזאת כי אין  .3

, ובמידה ד בהתאם להצעה זווסלמ םגורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותי

  .כי יתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המוסד

 

ו את תי/ים בזה שהבנ/ו מצהיר/יטים של פניה זו על כל נספחיה ואננו בעיון את כל הפרתי/קרא .4

ים לתנאי ההתקשרות ולחוזה המצורף המהווים ם/ו מסכי/יים בדרישות ושאנ/ו עומדי/הדרישות, שאנ

 זו.  הצעהנו תי/חלק בלתי נפרד מהזמנתכם ובהתאם לכך ערכ

 

 המכרז האחרים. במסמכירצ"ב המסמכים והטפסים הנדרשים עפ"י המפורט בפניה למציעים ו .5

 

 

 (.נספח ג'החוזה )ים בזה על נוסח /םו חותי/אנ .6

 

, נוי/זו וחתומים על יד נוי/שכל המסמכים המצורפים להצעת נוי/ללבזה כי ידוע  ים/מצהיר וי/אנ .7

זכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים נחתום, אם נאחתום/מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה עליו 

של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה  אותו; ואולם, בכל מקרה

 זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בחוזה, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה.

 

 המאבחנים המוצעים מטעמי/נו: .8

 הנחיות:

  המציע יכול להציג מאבחן עבור כל סוג שירותיש למלא את שמות המאבחנים המוצעים .

בד שמס' המאבחנים מטעמו לא יעלה על מס' המאבחנים הנדרשים לכל סוג אחד או יותר ומל

 שירות בכל אזור.

  ובתנאי שיעמוד בתנאים הנדרשים עבור ליותר מסוג שירותים אחד אחד ניתן להציע מאבחן

  כל סוג שירות.

  כמו כן ניתן להציע מאבחן ליותר מאזור אחד, יצוין כי התשלום עבור מתן השירותים בכל

 ים יהיה זהה. האזור
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 דיאגנוסטיים -מאבחנים מוצעים עבור שירותים פסיכו 8.1

 פסיכולוג מומחה/בכיר שם המאבחן אזור

  .1 צפון

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

  .1 מרכז

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

  .1 ירושלים

 2.  

 3.  

 4.  

  .1 דרום

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 

 אדם פרטי, עליו למלא את שמו במקום הרלוונטי. במידה והמציע
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 דיאגנוסטיים-נוירו מאבחנים מוצעים עבור שירותים  8.2

 

 פסיכולוג מומחה/בכיר שם המאבחן אזור

  .1 צפון

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

  .1 מרכז

 2.  

 3.  

 4.  

  .1 ירושלים

 2.  

 3.  

 4.  

  .1 דרום

 2.  

 3.  

 4.  

 

 במידה והמציע אדם פרטי, עליו למלא את שמו במקום הרלוונטי.
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 דיאגנוסטיים לילדים-מאבחנים מוצעים עבור אבחונים פסיכו   8.3

 פסיכולוג מומחה/בכיר שם המאבחן אזור

  .1 צפון

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

  .1 מרכז

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

  .1 ירושלים

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

  .1 דרום

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 במידה והמציע אדם פרטי, עליו למלא את שמו במקום הרלוונטי.

 חתימת המציע:

 

_____________________ 

 שם המציע  ומ.ס ח.פ

 

 חתימה וחותמת

 

 תאריך
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 פרטים אודות המאבחנים המוצעים .9

 נפרד.ב 9סעיף עבור כל אחד מהמאבחנים המוצעים ימלא המציע מסמך נוסח 

 ______________, מס' ת.ז. ________________ שנת לידה:_________ :שם המאבחן 9.1

 דיאגנוסטיים לילדים-/ פסיכופסיכולוגיים-דיאגנוסטיים / נוירו-פסיכועבור מתן שירותי אבחון  9.2

 רותים אליו מוגש המאבחן(י)יש לסמן את סוג הש

 תמחות_________________מועד קבלת הרישיון כפסיכולוג __________________ בה 9.3

 )יש לסמן את הרישום המתאים( מומחה/בכיררישום כפסיכולוג  9.4

 _________ )ממועד קבלת התואר/תעודת מומחה( תאריך קבלת רישיון המומחה 9.5

 

 הכשרה מקצועית/אקדמאית:

 מועד מתן התואר פרטי ההכשרה

  

  

  

  

 ניסיון 9.6

 ש לסמן את התשובה הנכונה(:)י יםדיאגנוסטי-אבחונים פסיכוניסיון בביצוע  .1.6.1

 2014,2015,2016ים בשנ בשנה, אבחונים בממוצע 20 -ל 10בין  .א

 2014,2015,2016ים בשנבשנה, אבחונים בממוצע  30 -ל  21בין  .ב

 2014,2015,2016ים בשנבשנה, אבחונים בממוצע  40 - 31בין  .ג

 2014,2015,2016ים בשנבשנה,  אבחונים בממוצע 50 - 41בין  .ד

 2014,2015,2016ים בשנבשנה, נים בממוצע אבחו 50מעל  .ה

 )יש לסמן את התשובה הנכונה(: פסיכולוגיים-אבחונים נוירוניסיון בביצוע  .1.6.2

 2014,2015,2016ים בשנבשנה, אבחונים בממוצע  20 -ל 10בין  .א

 2014,2015,2016ים בשנבשנה, אבחונים בממוצע  30 -ל  21בין  .ב

 2014,2015,2016ים בשנבשנה, אבחונים בממוצע  40 - 31בין  .ג

 2014,2015,2016ים בשנבשנה, אבחונים בממוצע  50 - 41בין  .ד

 2014,2015,2016ים בשנבשנה, אבחונים בממוצע  50מעל  .ה

 יש לסמן את התשובה הנכונה(: דיאגנוסטיים לילדים-פסיכו אבחונים ניסיון בביצוע  .1.6.3

 2014,2015,2016ים בשנ בשנה, אבחונים בממוצע 20 -ל 10בין  .א

 2014,2015,2016ים בשנ בשנה, אבחונים בממוצע 30 - ל 21 בין .ב

 2014,2015,2016ים בשנבשנה, אבחונים בממוצע  40 - 31בין  .ג

 2014,2015,2016ים בשנבשנה, אבחונים בממוצע  50 - 41בין  .ד

 2014,2015,2016ים בשנבשנה, אבחונים בממוצע  50מעל  .ה
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 שפות 9.7

 ם:להלן פירוט שפות בהם ביכולת המאבחן לבצע אבחוני

 

_______________  _________________  ___________________ 

 

_______________  _________________  ___________________ 

 

 

 

 ( הינם נכונים ומדויקים ככל הידוע לי9אני מצהיר כי הפרטים המופיעים לעיל )המופיעים בסעיף 

 

 ______שם המאבחן___________________  חתימה_____________

 כי הנתונים על האבחונים שרשם המאבחן נכונים. עבור שכיר: אני מאשר

 שם מנהל מקצועי________ חתימה____________תאריך________

 .4א' עבור מאבחן עצמאי: יש לצרף אישור רו"ח על כמות האבחונים בנוסח הנספח

 

 

. יש לצלם עמודים אלה עפ"י ( עבור כל אחד מהמאבחנים המוצעים9יש למלא עמודים אלה )סעיף  *

 מס' המאבחנים המוצעים.

מהמאבחנים המעידות על השכלה ורישוי עבור כל אחד על המציע לצרף קורות חיים ותעודות  *

 . המוצעים

שם המציע_________ חתימה______________ תאריך___________
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 1נספח א'

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 13ת וייצמן שדרו

 ירושלים

 
 לפי חוק שכר מינימוםועבירות לפי חוק עובדים זרים  -תצהיר 

 )ימלא על ידי מציע המעסיק עובדים בלבד(
 

 
אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל 

 ר בזאת כדלהלן:האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהי
 

 אני נציג  _____________ )להלן: "המציע"( ומוסמך להצהיר מטעם המציע. .1

 

וההגדרות המצויות בו  1976 -תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2
 .המוסד לביטוח לאומיובתמיכה למכרז מס' _________ בעבור 

 
ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו  עד מועד מתן תצהירי זה, לא הורשע המציע .3

הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה/ תחלוף שנה אחת  -ביותר משתי עבירות 
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות  .4

 .במוסד לביטוח לאומילאלתר לגופים המוסמכים במכרז, אעביר את המידע 
 
 

 
 

 חתימה  תאריך
 
 

 
 

 שוראי
 

. ופיע בפני ___________ה מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ם י החתואנ
לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את ו מוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ה

האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות  האמת כולה ואת
 .יהצהרתו דלעיל וחתם עלה
 
 

 חתימה  תאריך
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 2נספח א'

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות וייצמן 
 ירושלים

  הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות
 

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ __________ ת.ז. ___

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

המוסד לביטוח זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  הצהרההנני נותן 

_______ והנני מוסמך/ת לתת "(. אני מכהן כ________המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: " לאומי

 תצהיר זה בשם המציע. 

 

 :בות לשימוש בתוכנות מקוריותיהתחי

בלבד, שאינן מפרות זכויות הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות 

יוצרים, לצורך מתן וביצוע השירותים נשוא מכרז זה, לרבות שימוש בקשר למבחנים פסיכולוגיים 

מופיעים ברשימת המבחנים הנדרשים על ידי המוסד ו/או מבחנים שהמציע מתכוון לעשות בהם ה

תוכרז כזוכה על ידי המציע ככל שהצעת וזאת , שימוש לצורך מתן וביצוע השירותים נשוא מכרז זה

 המוסד.

 

 דלעיל אמת. הצהרתיזה שמי, להלן חתימתי ותוכן 
 
 

  

 תימה וחותמת המציעח שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 

 שוראי
 

. ופיע בפני ___________ה מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ם י החתואנ
לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את ו מוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ה

חוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב
 .יהצהרתו דלעיל וחתם עלה
 
 

 חתימה  תאריך
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 3נספח א'

 ולמניעת ניגוד עניינים יותדלשמירת סו תנוסח התחייבו

 מסמך זה ייחתם על ידי המציע 

 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות וייצמן 

 א.ג.נ

 דיות ולמניעת ניגוד ענייניםהנדון: התחייבות לשמירת סו

-אבחונים פסיכו-2015(2015מ)והמוסד לביטוח לאומי )להלן "המוסד"( פרסם מכרז 
 הואיל )להלן:"השירותים"(; דיאגנוסטים 

 והואיל והמציע_____________ )להלן: "המציע( מעוניין להשתתף במכרז זה; 

מטעמו ישמרו על  והמוסד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים
סודיות כל המידע, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת 

 סודיות המידע;

 והואיל

והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למוסד ו/או בקשר אליהם יתכן כי 
אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי 

ל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למזמין ו/או בידיעת כל
הנודע למזמין בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, 

 מסמכים ודו"חות ולרבות מידע אודות מבוטחים.

 והואיל

לבדכם, עלול והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מ
 לגרום לכם ו/או לצדדים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

 והואיל

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 

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

 מוסדבמשך תקופת מתן השירותים ללעיל, הנני מתחייב כי  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2
או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את 

 המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

אחר במידע, אשמור על למעט שימוש במידע לביצוע העבודה אני מתחייב כי לא אעשה שום שימוש  .3
סודיות מוחלטת בקשר למידע ולא אאפשר שימוש בו ו/או גילויו לאחרים, למעט לגורמי ממשלה 
הקשורים למזמין ולמעט מידע המפורסם על ידי המוסד, או מידע שהגיע לידיעת הציבור או לידי 

שות הודעה בכתב בדרך אחרת, או מידע אחר שאהיה מחויב לגלותו על פי כל דין ובלבד שאמסור לר
 ומראש, על הדרישה או החובה, על פי כל דין, לגלות מידע כאמור.

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או  .4
 על פי התחייבות זו. יאחרת כדי לקיים את התחייבויותי

 סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת .5
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להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו  .6
לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין 

 כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

חתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו באם אזכה לה .7
 במכרז.

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או  .8
השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן 

ים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של השירות
 חומר כאמור או של מידע.

שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן  .9
 השירותים כאמור לעיל.

ם ו/או הקשור לפעילויותיכם, בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכ .10
  תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים 
 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 –עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז 

 יבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.התחי .11

 

 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 4נספח א'

 
 אישור רואה חשבון

 
 ח["הרו משרד של לוגו נייר על ]יודפס

 :_______________תאריך
 לכבוד

 המציע( )שם______________ 
 

 המציע ונים שלכמות אבח:  הנדון
 

 המגישה _________________ של המבקר החשבון רואי_____________________,  ח"רו משרד אנו
 ביקרנו כי ת/( מאשר"המציע" )להלן _____________________________________למכרז  הצעה

 הכלולההמכרז(  לדרישות )בהתאם כמות אבחונים בדבר 9.6בנספח א' סעיף  המציע של ההצהרה את
 בזאת , מצורפת1620, 1520, 1420 מהשנים אחת לכל מתייחסת ואשר האמור למכרז המציע של בהצעה

 .בלבד זיהוי לשם משרדנו בחותמת ומסומנת
על  בהתבסס ההצהרה על דעה לחוות היא אחריותנו. המציע של ההנהלה באחריות הינה זו הצהרה

 .ביקורתנו
ראינו  אשר ביקורת נהלי אותם את ונקטנו בישראל מקובלים רתביקו לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
ל "הנ בהצהרה שאין בטחון של סבירה מידה להשיג במטרה בוצעה הביקורת. הנסיבות לפי כדרושים אותם
 ובמידע בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת הביקורת. מהותית מוטעית הצגה

 .שבהצהרה
ידי  על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי לש בחינה גם כוללת הביקורת
בסיס  מספקת שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה בהצהרה ההצגה נאותות הערכת וכן המציע של ההנהלה

 .דעתנו לחוות נאות
 בה המפורט את המהותיות הבחינות מכל נאות באופן משקפת כמות אבחונים בדבר ההצהרה, לדעתנו
 .התבססה עליהם לרשומות התאםוזאת ב

 
 ,רב בכבוד

_____________________ 
 החשבון רואי וחותמת חתימה
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 נספח ב'             
 טופס הצעת מחיר

 פסיכולוגיים-אבחונים נוירו ,דיאגנוסטים-אבחונים פסיכו-2015(2015מ) מכרז מס' 

 דיאגנוסטיים לילדים-ואבחונים פסיכו

 ,, לרבות עלויות שכרעבור המוסד בביצוע אבחוניםכוללת את כל העלויות הכרוכות  הצעת המחיר .1

 נסיעות, ביטול זמן, הוצאות משרדיות הוצאות ישירות ועקיפות לרבות רווח הספק לא כולל מע"מ.

 (13.9.2)הוראת תכ"ם תשלום בגין נסיעות יתבצע בהתאם להוראות חשכ"ל  .2

צג, מלבד תוספת מע"מ כחוק. כמו כן לא תינתן הצמדה למעט המוסד לא ישלם כל תוספת למחיר המו .3

 שינויים שיהיו, אם יהיו במחירון חשכ"ל, בסעיפים הרלוונטיים.

 לא תיבדקנה. - נדרש להלןהצעות חלקיות ו/או במתכונת השונה מה .4

 המרביהתעריף '. ובהצעת המחיר יש לציין את אחוז ההנחה על מחירי מחירון חשכ"ל המצורף כנספח  .5

 בתעריף חשכ"ל. בפועל ובהתאם לתעריפים המופיעים  מאבחןעל פי כישורי העבור כל מאבחן יקבע 

 המציע יגיש הצעת מחיר עבור השירותים אליהם הוא ניגש בלבד. .6

ר כל סוג שירותים, עבור כלל המאבחנים ובמידה והמציע מציע יותר ממאבחן אחד, הצעת המחיר עב .7

 המוצעים יהיה אחיד.

 

 :הצעת המחיר .8

 דיאגנוסטיים  –עבור ביצוע אבחונים פסיכו  8.1

      מומחה בכיר מומחה        (:המחיר הרשוםלהלן מובאת הצעת המחיר שלנו )אחוז הנחה על 

 פסיכולוגיים  -עבור ביצוע אבחונים נוירו 8.2

 מומחה בכיר      ומחהמ        (:המחיר הרשוםלהלן מובאת הצעת המחיר שלנו )אחוז הנחה על 

 

  לילדים דיאגנוסטיים –עבור ביצוע אבחונים פסיכו  8.3

 מומחה בכיר      מומחה        (:המחיר הרשוםלנו )אחוז הנחה על להלן מובאת הצעת המחיר ש

 

בד, ואין המוסד מעסיק שלי או של העובדים ידוע לי כי העבודה המבוקשת היא על בסיס קבלני בל .9

 המועסקים על ידי.

 
___________ _____________  ____________ __________ 

 תאריך          חתימה וחותמת        שמות מורשי החתימה    שם המציע        

 שח 1,787 שח 1,597 _______%

 שח 3,097 שח 2,755 _______%

 שח 1,787 שח 1,597 _______%
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 נוסח חוזה לחתימה – 4פרק 

 נספח ג'

 

 סכם.  הע מחוייב לחתום על לצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז, המצי

 ההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי נציגי המוסד לביטוח לאומי. 

 על ההסכם, לצד חתימותיהם של נציגי המוסד לביטוח לאומי.   בראשי תיבות על המציע לחתום 

 החתימה על ההסכם הינה חובה.  

 לחץ כאן.  (14-92)עמודים  -  ההסכםלהורדת 

 . בתוך מודעת המכרז[כן, ניתן להוריד את החוזה / הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע -כמו]

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2015)2015-ASKEM.pdf
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 רשימת סניפי המוסד – ספח ד'נ

 אזור צפון

 טבריה .1

 עפולה .2

 נצרת .3

 הנהריי .4

 כרמיאל .5

 קריות .6

 פהחי .7

 חדרה .8

 עכו                               .9

 

 אזור מרכז

 ת"א .1

 יפו .2

 רמת גן .3

 חולון .4

 כפר סבא .5

 פתח תקווה .6

 נתניה .7

 בני ברק .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אזור ירושלים

 ירושלים .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אזור דרום

 באר שבע .1

 ראשון לציון .2

 רחובות .3

 רמלה .4

 אשקלון .5

 אשדוד .6
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 ל"מפ -נספח ה'

 

 25%-ותק
מציון 

 האיכות

 ניקוד

 50 שנים 5 – 3

 70 שנים  8- 6

 80 שנים 12 – 9

13 – 15 
 שנים

90 

שנים  15
 ומעלה

100 

 

 ניקוד מציון האיכות 40% -סיון בביצוע אבחוניםינ

בשנים  בשנה,  אבחונים בממוצע 20 -ל 10בין 
2014-2016 

50 

בשנים  בשנה,  אבחונים בממוצע 30-ל 21בין 
2014-2016 

70 

בשנים  בשנה,  ונים בממוצעאבח 40-ל 31בין 
2014-2016 

80 

בשנים  בשנה,  אבחונים בממוצע 50- ל 41בין 
2014-2016 

90 

-2014בשנים  בשנה,  אבחונים בממוצע 50מעל 
2016 

100 

 

 

מציון  10% יכולת ביצוע אבחונים בשפות שונות
 האיכות

 ניקוד

 50 ערבית

 25 רוסית

 25 אמהרית

 

 וני ועדת הבדיקה.לפי ממוצע צי 25%ראיון 
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 (1.1.2017)בתוקף מיום  ון חשכ"לתעריפ -'  וספח נ
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 טופס הצהרה על ביצוע שעות עבודה ונסיעה –' זנספח 
 

 על נותן השירותים החיצוני להעביר נספח זה עם כל הגשת חשבונית.
 
 . הריני להצהיר כי בצעתי את השעות המפורטות כדלקמן:1
 

תאריך 
 ביצוע

 השירות

 יצועשעות ב
)שעת 

תחילת 
העבודה 
ושעת 
 סיומה(

מס' שעות 
 עבודה
 שבוצעו

תיאור 
השירות 

 שבוצע

חתימת  שם המבצע
 המבצע

      
 

 
 . הריני מצהיר בזאת כי: 2
 

 (."הנסיעות"ביצעתי את הנסיעות המפורטות בתצהיר זה )להלן:  .א

 הנסיעות היו כרוכות בהוצאות כספיות מצידי. .ב

רות במסגרת הסכם ההתקשרות עם ___________ הנסיעות בוצעו לטובת מתן שי .ג
 מיום__________, בהתאם למפורט להלן:

 
תאריך  
ביצוע 
 השירות

שעות  ביצוע 
)שעת תחילת 

העבודה 
ושעת 
 סיומה(

ביצוע נסיעה 
ק"מ  30מעל 

 )ציון יעד הגעה(

שם 
 המבצע

חתימת 
 המבצע

     
 

 

 מפורטת בתצהיר זה.לא נתקבלו אצלי החזרי הוצאות בשל כל אחת מהנסיעות ה .ד

דרתו בהוראת תכ"ם כהגלא דרשתי ולא אדרוש "כפל תשלום" בשל כל אחת מהנסיעות,  .ה
 .13.9.2"התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים", מס' 

אינני מועסק על ידי משרד ממשלתי אחר. אם יחול שינוי ואועסק במשרד ממשלתי אחר, אני  .ו
 י. מתחייב ליידע את הנהלת המשרד באופן מייד

 
 

 במשרד/ים ______________________, בהיקף של ________ שעות חודשיות.  קהריני מועס
 

 על החתום:
 

 מבצע/י השירות
_________ 

 אישור נציג המשרד המזמין לשעות המפורטות לעיל: 
 

 שם: _________________.
 

 תפקיד: _______________.
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 טבלת ריכוז תאריכים
 

 התאריכים הפעילות

  08.5.2107יום חמישי   פרסום המודעה בעיתונות 

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

, באמצעות דואר אלקטרוני : בל פינץנעיש להפנות בכתב לגב' 

inbalfi@nioi.gov.il 

 

 

  02.6.2107יום שני  

מועד אחרון למענה המוסד  על שאלות ההבהרה באמצעות אתר 

 מכרזים מדור ,דף הבית  ,האינטרנט
  3.7.2107יום שני 

  05.11שעה  51.2.5102יום רביעי    מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

 במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, 

 קובעים התאריכים בטבלה זו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


