תשובות לשאלות הבהרה בנושא מכרז מס' מ')2009(2029
ביצוע אבחונים פסיכו דיאגנוסטיים ואבחונים נוירו-פסיכולוגיים
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהועברו למוסד באשר למכרז שבנדון:
שאלה .1

סעיף  6.4פרק  1עמוד  - 4מהי המשמעות של ויתור על יתרון דוברי שפות ומדוע יש
לציין זאת במפורש ?
ידע בשפה נותן ניקוד נוסף .ראה פרוט "מפ"ל" בעמוד . 47

שאלה .2

סעיף  20.3פרק  1עמוד  – 12בסעיף מופיע "ערבות ההצעה" ,מבלי שיצוינו במכרז פרטים
לגבי ערבות זו )אלא רק לגבי ערבות לביצוע החוזה( .האם ישנו טופס לערבות זו? מהו סכום
הערבות? שאלה זו מתייחסת גם לסעיף  6פרק  3עמוד  18שם מצוין יש להחליף את ערבות
ההצעה בערבות לקיום החוזה.

תשובה

הערבות היחידה הנדרשת במכרז זה הינה ערבות ביצוע לקיום החוזה .אין ערבות נוספת.

שאלה .3

נספח א פרק  34עמוד  – 17במידה ומאבחן יחיד מעוניין לגשת ליותר מתת מכרז אחד ,האם
יש להגיש מסמכים עבור כל תת מכרז בנפרד ,או שניתן להגיש טופס הגשת הצעה אחד,
ולסמן בו את התיבות הרלוונטיות לתתי המכרז אליהם הוא ניגש.

תשובה

מציע רשאי להגיש הצעה ליותר מתת מכרז אחד והכל בטופס הצעה אחד לרבות כל
המסמכים הנילווים ,תוך סימון התיבות הרלבנטיות.

שאלה .4

נספח ב' סעיף  ,2עמוד  – 28במסמכי המכרז לא מופיע נספח ז' ,אליו יש התייחסות בסעיף.

תשובה

טעות סופר –מדובר במסמך ה'.

שאלה .5

נספח ב' סעיפים  1,2עמוד  – 28בסעיף  1נכתב כי הצעת המחיר כוללת את כל העלויות
הכרוכות בביצוע אבחונים ,לרבות נסיעות .מהי אם כן משמעות של סעיף ,2המתייחס לתשלום
בגין נסיעות.

תשובה

סעיף  1בנספח ב' המילה "נסיעות" תמחק.

תשובה

שאלה .6

לסעיף  – 20.1מכיוון שניתן להגיש מאבחן מסוים ליותר מאזור אחד וליותר מסוג אחד של
אבחונים ,האם יש צורך לצרף ערבות נפרדת לאותו מאבחן לכל אחד מן האזורים או סוגי
האבחון ,או אולי מדובר ב ₪ 7000 -למאבחן בלא קשר למספר הפעמים בו הוא מוגש

תשובה

ערבות הביצוע בגובה  ₪ 7,000תהיה לכל מציע ללא כל קשר למספר סוגי הייעוץ.

שאלה .7

לסעיף  20.2האם פוליסות הביטוח מוגשות בשלב הגשת המכרז או לאחר הזכייה במכרז?

תשובה

יש להגיש לאחר הזכיה במכרז.
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שאלה .8

לסעיף  - 3.2.2כידוע מבחן  MMPI2אינו תקף במידה והנבדק הנו בעל פחות מ  8שנות
לימוד או בעל מגבלה קוגניטיבית ,האם ברור כי אחוז ניכר מן הנבדקים לא יוכל לבצע מבחן
זה .בנוסף ,לידיעתנו אין תיקוף לתרגום לרוסית או ערבית וכמובן לא לאמהרית.

תשובה

המבחן אינו מתבקש באופן גורף .האינדיקציה לבצוע המבחן תרשם ע"י הרופא בהתייחס
למגבלות שהוזכרו.

שאלה .9

שאלה לסעיף  – 4.1לא צוין באיזה שלב תימסר האינפורמציה לגבי הרקע של הנבדק
לבוחן.
האם ברור כי יש להעביר אינפורמציה זו זמן סביר לפני הבדיקה וזאת ע"מ שהבוחן ייערך
מבחינת השאלות בראיון הקליני וכן מבחינת כלי הבדיקה .

תשובה

סעיף ) 2.2עמוד  (13הנתונים הידועים למוסד יינתנו למאבחן בתאום מראש עם המאבחן.

שאלה .10

לסעיף  4.1במקרה של ביטול בדיקה בטווח זמן הקצר מ 48 -שעות ,האם הפיצוי לבודק
תלוי בקיום או אי קיום בדיקות נוספות באותו יום.

תשובה

כפי שמצוין בסעיף זה ישולם פיצוי רק אם נקבע למאבחן בדיקה אחת בלבד.

שאלה .11

האם במסמכי המכרז יש להגיש גם את החוזה למתן השירות כשהוא חתום?

תשובה

כן.

שאלה .12

לסעיף  13.1.1האם תעריף של מאבחן שהינו כיום מומחה ,אך במהלך החוזה הופך
למומחה בכיר מתעדכן בהתאם?

תשובה

כן.

שאלה .13

לגבי הגבלת המאבחנים שניתן להגיש לכל אזור ,מציע המגיש גם מאבחנים הדוברים שפות
נוספות מוצא עצמו מוגבל בהגשת מאבחנים איכותיים נוספים באותו אזור.

תשובה

היכולת לערוך אבחונים בשפות נוספות נותנת יתרון -נקוד נוסף ,ואינה מגבילה הגשת
מועמדים נוספים.

שאלה .14

האם יש יתרון למספר גבוה יותר של מאבחנים או /ו אזורים או/וסוגי אבחון המוצעים במכרז

תשובה

לא.

שאלה .15

ציינתם במכרז שהמאבחנים שיזכו במכרז יהיו המאבחנים לאורך כל תקופת ההתקשרות
ולא ניתן לשנותם פרט במקרים חריגים .לא ראיתי מהם המקרים החריגים שכן מדובר
בתקופה שיכולה להגיע ל –  5שנים.

תשובה

לא מדובר בחריגים אם רוצים בתקופת ההסכם להחליף המאבחן צריך לקבל אישור
מהמוסד כמפורט בסעיף ) 6 .2עמוד (35
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שאלה .16

האם ניתן להשתמש במתרגמים לאבחונים בשפות השונות בצמוד למאבחן על פי
הגדרתכם.

תשובה

יתרון השפה ינתן רק אם המאבחן עצמו יודע את השפה ואינו משתמש בשרותו של מתרגם.

שאלה .17

מכיוון שזוהי הפעם הראשונה בה אנו מגישים מועמדות למכרז  ,אשמח לדעת ממי ניתן
לקבל את התנאים בהם זכו במכרז זה בפעם האחרונה שפורסם למרות שאני מבינה כי
מבנה המכרז היה שונה אז.

תשובה

מדובר במכרז חדש וככזה בקשתכם אינה רלוונטית.

שאלה .18

בסעיף  9.2.1התחייבות על הרשאה לשימוש במבחנים פסיכולוגיים ,לא מצאתי נספח
מתאים .האם אוכל לקבל נספח כזה?

תשובה

לא קיים נספח ספציפי .על המציע להמציא התחייבות הכוללת את התנאים המפורטים
בסעיף 9.2.1

שאלה 19

אני מבין כי את מסמכי הערבות ,הביטוחים והחוזה יש להגיש לאחר הזכיה האם אני טועה?

תשובה

על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז לרבות ההסכם וזאת ביחד עם הגשת הצעתו.
ערבות הביצוע ופוליסת הביטוח הנדרשים יצורפו לאחר הודעת הזכייה.

שאלה 20

אני מצרף אלי פסיכולוגית דוברת רוסית כמאבחנת ,אינני מעביד שלה והיא עצמאית לכל
דבר ועניין ,פרט לשיתוף פעולה מקצועי .האם אני צריך לצרף הצהרה של מעסיק על עובדים
זרים?

תשובה

כל המציעים המעסיקים עובדים ,נדרשים לחתום על תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים,
בנוסח המצ"ב כנספח א  2למכרז.

שאלה 21

אנו מבקשים לעדכן אותנו במספר הממוצע של האבחונים שבוצעו בשניים האחרונות בכל
אחד מאזורי המכרז )דרום ,ירושלים ,מרכז וצפון( בשלושת סוגי האבחון הנדרשים :

תשובה

להלן הנתונים שנמצאים בידי המוסד לשנת : 2009
אזור הצפון  :אבחונים פסיכודיאגנוסטים –  , 556מספר האבחונים נירו פסיכולוגים – 60
אזור המרכז  :אבחונים פסיכודיאגנוסטים –  ,135אין מידע לגבי מספר האבחונים נירו
פסיכולוגים.
אזור הדרום  :אבחונים פסיכודיאגוסטים –  , 214אין מידע לגבי מספר האבחונים נירו
פסיכולוגים.
אזור ירושלים :אבחונים פסיכודיאגנוסטיים ונירו פסיכולוגים – .500

שאלה 22

לגבי מיקום האבחונים – האם ניתן להזמין חלק מהנבדקים – לביצוע אבחונים במרפאות
שלנו שהם בפריסה ארצית רחבה ולא בסניפי המוסד לביטוח לאומי?

תשובה

לא.

-
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שאלה .23

אנו מעוניינים להעסיק כמאבחנים פסיכולוגים/מתמחים שהם בעלי היתר לעסוק בפסיכולוגיה
תחת פיקוח והדרכה של מדריכי המכון ,שגם יפקחו ויחתמו לצד המאבחן על הדו"חות .האם
ניתן ,ואם כן על פי איזה תעריף?

תשובה

לא ניתן.

שאלה .24

לצורך התארגנות אנו מבקשים לקבל צפי משוער לגבי היקף עבודה )מספר אבחונים
נוירופסיכולוגייים( לפי סניפים באזור הדרום.

תשובה

אין אנו נותנים צפי משוער.

שאלה .25

מאחר ואיזור המרכז כולל מספר ערים – האם העבודה תתבצע מול סניף מסוים .במידה ולא
– איך תתנהל הקצאת המקרים מהסניפים השונים.

תשובה

ראי הפרוט בסעיף ) 6.5עמוד . (4

שאלה .26

האם יש מספר מינימום של איבחונים שהמוסד מתחייב להפנות

תשובה

לא.

שאלה .27

האם יש מספר מינימאלי של איבחונים שהפסיכולוג מתחייב לבצע?

תשובה

חייב לבצע את כל האבחונים שהמוסד מבקש ממנו לבצע.

שאלה .28

איך מתבצע תשלום עבור החזר נסיעות?

תשובה

יש למלא נספח ה' .תעריף לק"מ עומד כיום על  ₪ 1.4בתוספת מע"מ ויתעדכן מזמן לזמן
עפ"י הוראות חשכ"ל.

שאלה .29

באילו תנאים יוכלו שני גופים לחבור יחד ולגשת יחד למכרז?

תשובה

שני גופים יכולים לחבור ולגשת למכרז אם נתקיימו בהם התנאים המפורטים בסעיף 2.4
לסעיף ההגדרות במכרז.

שאלה .30

עמוד  6סניף  9.4.7מה המשמעות החוקית של מומחה באבחונים נוירו פסיכולוגים ,או מה
נדרש כדי לעמוד בהגדרה הזאת?

תשובה

המשמעות הינה כפי שמפורט בסעיף  9.4.5למסמכי המכרז.

שאלה .31

עמוד  6סעיף  9.4לפי סעיף זה אין אפשרות להגיש מספר מאבחנים העולה על הנדרש בכל
איזור לכל תת מכרז .לעניות דעתנו ולאור ניסיונו לא ניתן לעמוד בדרישה זו שכן ארבעה
מאבחנים לא יכולים לכסות את הדרישות לעריכת אבחונים פסיכו דיאגנוסטיים בכל מחוז
הצפון ,בהמשך לכך ניתן לציין שהגבלה זו מקטינה את הסיכוי לאפשרות של מתן שירות טוב
יותר בקצובת הזמן שנקבעה.

תשובה

לטעמנו הדרישה סבירה.

-
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שאלה .32

עמוד  7סעיף  10.3מה פירוש המונח "עסק בשליטת אישה" – האם עמותה המנוהלת ע"י
אישה עונה על הקריטריון של עסק בשליטת אישה?

תשובה

"עסק בשליטת אישה" כמשמעותה בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים תשנ"ב .1992

שאלה .33

האם ניתן לקבל אומדן של מספר האבחונים בסניפים עכו ,חיפה חדרה?

תשובה

המוסד אינו נותן אומדן לגבי מספר האבחונים עפ"י מכרז זה.

שאלה .34

עמוד  7סעיף  : 13האם ניתן להבין שבלתי אפשרי להגיש מחיר גבוה יותר מ₪ 1329 -
עבור פסיכולוג מומחה להערכה פסיכו דיאגנוסטית מלאה וכנ"ל לגבי פסיכולוג בכיר

תשובה

התעריפים אליהם יש להתייחס ,מופיעים בסעיף  13.1.1למכרז.

שאלה .35

מה לגבי מע"מ כאשר המציע הוא מלכ"ר .בנוסף ,המלכ"ר משלם מס מעסיקים ומס שכר
וישנה הוצאה העומדת בגובה של  . 7%כמו כן ,חלק מהעובדים הם פרילנסרים אשר
משלמים מע"מ כחוק והנ"ל בהם.

תשובה

אלה הם תנאי המכרז.תשלום מע"מ יתבצע על פי החוק.

שאלה .36

עמוד  8סעיף  13.4לא מצורף לחוזה נספח ד' תשלום בגין נסיעות.

תשובה

הנספח הרלוונטי הוא נספח ה' .תעריף לק"מ עומד כיום על  ₪ 1.4בתוספת מע"מ ויתעדכן
מזמן לזמן עפ"י הוראות חשכ"ל.

שאלה .37

האם הגוף שזכה במכרז ישלם ערבות של  ₪ 7000והאם לכל תת מכרז יש לשלם ₪ 7000
ערבות?

תשובה

ערבות הביצוע בגובה  ₪ 7,000תהיה לכל מציע ללא כל קשר למספר סוגי הייעוץ.

בכל האבחונים או רק לגבי

שאלה .38

האם הדו"ח אמור לכלול אבחנה ברורה לפי ICD10
האבחונים הנוירו פסיכולוגים?

תשובה

לגבי כל האבחונים.

שאלה .39

עמוד  10פרק  : 2מפרט שירותים נדרשים  :קיים מפרט לגבי אבחונים פסיכו דיאגנוסטים,
קיים מפרט לגבי אבחונים נוירו פסיכולוגים .חסר מפרט שירותים נדרשים לגבי אבחונים
פסיכו דיאגנוטסטים לילדים

תשובה

לגבי פסיכודיאגנוסטים לילדים לא נקבע מפרט .פרטים מפורטים ימסרו למאבחן עם מסירת
העבודה לגבי כל מאובחן.

שאלה .40

עמוד  38סעיפים  13.1.13 , 13.1.1לא מצוינים תעריפי החשכ"ל ,האם ניתן להבין
שאפשר להציע הנחה מתעריפים אחרים ?

תשובה

התעריפים אליהם ניתן להתייחס הם תעריפי חשכ"ל והם מפורטים בנספחים שבמכרז.

-
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שאלה .41

עמוד ) 43נפסח ג' (1האם במקום נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה ניתן להציע צ'ק
ערבות?

תשובה

לא ניתן להגיש צ'ק כערבות ..יש להגיש ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב כנספח ג  1למסמכי
המכרז.

שאלה .42

כפסיכולוגית העוסקת בתחום הנוירופסיכולוגיה הקלינית בארץ מאז  - 1976באבחון וטיפול
במגוון רחב של אנשים הסובלים מבעיות אורגניות ונפשיות ,בתרומה ובמעקב לאחר המחקר
בתחום ,בהוראה ובמתן חוות דעת מטעם בית המשפט ,וכמאבחנת נוירופסיכולוגית עבור
המוסד לביטוח הלאומי בשנים האחרונות ----אני חייבת למחות על הרלבנטיות )שייכות(,
מעשיות ) ,(feasibilityתקפות ) ,(validityוהגיון ) (soundnessשל דרישותיכם לתפקיד
הנ"ל .אתייחס כאן רק למספר נושאים הקשורים לסעיף .3.3.2

תשובה

•

הדרישה לבצע מבחן אינטליגנציה מלא כגון WAIS
דרישה זו אינה הגיונית כי הבדיקה אינה מנותקת מהרקע של הנבחן ,מדרישות המפנה
לאבחון ,ומעובדות אחרות שקשורות למבחן .בנוסף ,אין רלוונטיות בין ציון IQ
והמסקנות אליהן הנוירופסיכולוג אמור להגיע .יש לזכור שמנת המשכל הוא מדד אחד
בין רבים ושונים ומשקלו אינו עומד ביחס למידת הזמן המושקע בהעברת אבחון
אינטליגנציה מלא.

•

מערכת המבחנים
מערכת המבחנים שלי כוללת מבחנים נורמטיביים כמו ריי שמיעתי וחזותי ) & Rey CF
 ,(AVLTבנדר ,קווה וכו' ,ובנוסף מבחנים נוירופסיכולוגיים שנלקחו מבטריות
נוירופסיכולוגיות מחו"ל כמו Christiansen - Luria Boston Diagnostic Aphasia
Halstead - Reitan ,Examination ,Neuropsychology Examination
 ,Luria – Nebraska Neuropsychology Battery ,Neuropsychology Batteryואין
עליהם נורמות ישראליות .לרוב הצינון נעשה בצורה איכותי ולא כמותי ,אבל מניסיוני
מצאתי שהם מאד חשובים לתהליך האבחון .כמו כן קיימים מבחנים ודרכים רבים
לקביעת אמינות ) ,(SVTולא רק ע"י שאלונים )האדרת סימפטומים( .אמינות ביצועית
חשובה ביותר לבדיקה נוירופסיכולוגית ,היא נבדקת בצורות רבות )התנהגות,
 (recognition tasks ,forced choice ,inconsistenciesולא לכולם נתונים על תקיפות
ומהימנות.

•

השקעת הזמן הדרוש ע"מ לספק דרישותיכם
הדרישות לאבחונים הן מוצדקות ,אבל אינן עומדות ביחס ישיר לתשלום שמציעים.
אבחון נוירופסיכולוגי שלם ,לפי דרישותיכם ,הכולל הערכה קוגניטיבית ,אבחון
אינטליגנציה ,בדיקות לאישיות ותהליכים דינאמיים ,הערכה תפקודית ועוד ,דורש מינימום
 9עד  15שעות אבחון ,מספר פגישות אבחון עם הנבדק ,ובנוסף את השעות לאיבוד
הנתונים וכתיבת הדוח .לכן ,התשלום שאתם מציעים אינו מכסה אפילו חלק מהמאמץ
והזמן שיוקדש לאבחון.

לדעת המוסד תנאי המכרז ותמחור המחירים סבירים ונכונים.
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שאלה .43

בנוגע לסעיפים  9.4.3ו:9.4.12 -
אני פסיכולוגית קלינית מומחית משנת  1991ומדריכה בפסיכודיאגנוסטיקה לילדים
ולמבוגרים משנת  2003המעוניינת לגשת למכרז.

•
•
•
•

יש לי רקע רב ביותר בעבודה אבחונית הכוללת:
אבחון עבור הביטוח הלאומי בירושלים במשך כ 4-שנים
אבחון אוכלוסיות מיוחדות )פיגור ובעיות התפתחות( בקרן מפעלי שיקום בירושלים במשך כ 5-שנים.
אבחון של ילדים ומבוגרים במסגרות פסיכיאטריות )בי"ח כפר שאול ובי"ח גהה( במשך כ 7-שנים.
אבחון והדרכה פסיכודיאגנוסטית במסגרת מדור מבדקי קצונה בצה"ל במשך  8שנים )כ100-
אבחונים בחודש(

בשלוש השנים האחרונות לא ביצעתי אבחונים ועסקתי בטיפול בילדים ובמבוגרים במסגרת הקליניקה
הפרטית.
לכאורה אינני עומדת בתנאי הסף של אבחון בשלוש השנים האחרונות  .האם יש טעם לגשת למכרז ?

תשובה :מציע שלא יעמוד באחד או יותר בתנאי הסף – הצעתו תיפסל

