המוסד לביטוח לאומי

מכרז מ(2014 )2032
הקמת מרכז ניסיוני לייעוץ והכוונה בנושא ועדות רפואיות באזור הדרום (באר שבע)
להלן תשובות ועדת המכרזים אשר נמסרות במענה לשאלות המציעים.
בהזדמנות זו מעביר המוסד בנוסף הבהרות ותיקונים נוספים למסמכי המכרז.
יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים.
כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה ,ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז
מלכתחילה.
אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור
במסמכי המכרז.
אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם
המוסד ו/או ועדת המכרזים ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים מהאמור
במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט במסמך זה בלבד ,ובמכתבי
הבהרות נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים ,ככל שיצאו.
האמור במסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.
מסמך זה מפורסם באתר האינטרנט של המוסד בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
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מס'

מס'
סעיף/
פרק

התשובה

השאלה

"רצף העסקה ישירה של רופאים ) יחסי עובד
מעביד ( ובאופן קבוע" ,איננו מוסיף איכות לשירות
–
2
הגדרות –

" .1מתן
שירותים
רפואיים"

הנדרש במכרז זה ,ואף מגביל ומונע קבלת יעוץ
מרופאים מומחים בתחום הרפואי הספציפי לכל
מקרה ומקרה .על כן ,אנו מבקשים להרחיב את
תנאי הסף כך שהזוכה יוכל להעניק את
השירות הנדרש באמצעות רופאים בהעסקה ישירה
או באמצעות רכישת שירותי יעוץ מרשימה רחבה

מוסכם עלינו כי העסקת הרופאים
לא תהיה על דרך של יחסי עובד
מעביד ,אלא על כך שהמציע יהיה
גוף שמעסיק רופאים (חלק
מההוכחה להיותו נותן שירותים
רפואיים) באופן קבוע ורציף.

של רופאים מומחים ,שתועבר לאישור מוקדם של
המוסד לביטוח לאומי.
מהות השירות הנדרש במכרז זה איננו מתן שירותי
טיפול רפואי ,אלא יכולת למתן יעוץ והדרכה לפניה
לועדות רפואיות כמוגדר בסעיף  4.6למכרז .למיטב
הבנתנו ,כדי לספק את השירות ברמה הולמת ,
נדרשת בקיאות בבחינה אם התלונות ו/או המצב
הרפואי של הפונה מקנים לו זכויות בהתאם לחוק
3.3 .2

הביטוח הלאומי והחוקים הנלווים לו  .בנוסף יש
לבדוק כי התלונות מגובות בכל המסמכים
הרפואיים הרלוונטיים ולהדריך את הפונה
בהשלמת המסמכים הרפואיים החסרים ויתר
השירותים המוגדרים כאמור בסעיף . 4.6
על כן אנו מבקשים לשנות את הדרישות בהתאם ,
כך שהיכולת והניסיון הנדרשים יהיו בתחומים
הנ"ל ולא במתן טיפולים רפואיים.
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תנאי הסף מגדירים גוף שנותן
שירותים רפואיים ולא טיפולים
רפואיים.
חשוב לציין כי השירות שינתן
הוגדר כמתן יעוץ והכוונה למבוטחי
המוסד המבקשים להכין עצמם
לעמידה בפני ועדה רפואית.
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מס'
סעיף/
פרק

מס'

התשובה

השאלה

אנו מבקשים לשנות את ההגדרה כך שהיכולות
3.4.1.2 .3

והניסיון הדרושים יהיו בניהול ,ארגון ותפעול של
שירותי יעוץ והדרכה בתחום הרלוונטיים כאמור

אין שינוי מהמכרז.

בסעיפים לעיל ולא במתן שירותים רפואיים.

7.2 .4

האם הסכום של  100ש"ח הינו בתוספת מע"מ?

.5
22.2.1

נודה על הבהרה מה כוונתכם בהערה  :לקוח  -גוף
מוסד/ציבורי/ממשלתי?

התגמול יהיה  ₪ 85בתוספת מע"מ
כחוק.
לקוח פרושו :משרדי ממשלה,
יחידות סמך ,תאגידים
סטטוטורים ,תאגידי בריאות ,וכן
כל גוף הנתון לביקורת מבקר
המדינה.

לאור התאריכים המפורטים להלן ישנם רק  12ימי
עבודה בין מועד פרסום תשובות לשאלות הבהרה
לבין המועד האחרון להגשת ההצעות.
על כן אנו מבקשים לדחות בחודש ימים לפחות את
מועד הגשת ההצעות על מנת לאפשר הכנה נאותה
טבלת
 .6ריכוז
תאריכים

של ההצעה.
יום ד'  – 17/9/14מועד פרסום תשובות לשאלות
הבהרה.
יום ד'  - 24/9/14ערב ראש השנה
מיום ד'  8/10/14עד יום ה'  – 16/10/14חוה"מ
סוכות.

המועד האחרון להגשת הצעות
הוארך ויהיה ה 05/11/2014 -שעה
.12:00

יום ד' –  22/10/14בשעה  - 12:00מועד אחרון
להגשת ההצעות.

.7

4.11

לאורך כמה זמן נדרש מהספק לפרסם את המכרז ,לאורך כל תקופת ההתקשרות נדרש
פרטי ההתקשרות והשירותים הניתנים בו לפחות פרסום פעם בשבוע במקומון נפוץ
באזור באר שבע והדרום.
בשני אמצעי מדיה שונים ?
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מס'
סעיף/
פרק

מס'

4.12 .8

התשובה

השאלה

על הספק להקים אתר אינטרנט אינפורמטיבי
ניתן לשלב את כל האינפורמציה
לטובת הפרויקט הנ"ל ,האם האינפורמציה יכולה
אודות השירות באתר קיים של
לשבת בתוך אתר הספק הזוכה? לחילופין יש צורך
הזוכה בדף נפרד.
בהקמת אתר עצמאי לחלוטין?
דוח כספי של הכנסות והוצאות

7.3.2 .9

 .11נספח י"ב

מדוע יש צורך בהגשת דו"ח כספי של רו"ח חודש
חודשי מאושר על ידי רואה חשבון
בחודשו כאשר ההצעה התקבלה והתמורה
וזאת כדי לוודא כי המפעיל מבצע
המשולמת היא  1חלקי  12מההצעה של הזוכה?
את הפעילות שלשמה נבחר.
כוח האדם המוצע -האם המציע נדרש להציג את
כוח האדם המקצועי עם מסמכי ההצעה למכרז ,או
יש להציג את פירוט כ"א עם
לחילופין על הספק להציג את כוח האדם המקצועי
מסמכי המכרז ,כך תיבחן ההצעה.
לאחר הזכייה?

בשלב הגשת ההצעה על המציע
.11

לחתום על אישור עריכת הביטוחים
האם אישור עריכת הביטוחים נדרש להצגה עם
בלבד.
מסמכי ההצעה למכרז או רק לאחר הזכייה?
לאחר הודעה על זכייה יש להציג
אישור זה חתום ע"י חברת הביטוח.

 .12כללי

אנא הבהרתכם אודות הפניית המבוטחים ,האם
הנושא יתואם עם הספק ועל פי
היא תעשה באופן מדורג על פי סוג התביעה (ועדת
קצב הלמידה והביקוש הקיים
ערר ,החמרת מצב וכדומה) או באופן אחר ,ובמידה
בשוק.
וכן – כיצד?

 .13כללי

אנא הבהרתכם האם המציעים נדרשים להגיש
ערבות מציע יחד עם הצעתם
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לא נדרש במכרז זה ערבות מציע.
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מס'
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התשובה
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אנא הבהרתכם כי מנהל הפרויקט נדרש לניסיון

וותק של שנתיים לפחות אצל
המציע במשרה מלאה.

אנא הבהרתכם כי "ותק" משמעו יחסי עובד 
מעביד ולא קבלן משנה או נותן שירותים שאינו

וותק משמעו – יחסי עובד
מעביד עם המציע.



וותק של שנתיים מלאות
ורצופות אצל המציע ,במהלך
חמש השנים האחרונות שקדמו
להגשת ההצעה.

של שנתיים במשרה מלאה.
3.4.1.3 .14



מצוי ביחסי עובד מעביד עם המזמין.


3.4.3 .15

על מנהל הפרויקט להיות בעל

אנא הבהרתכם ,האם ותק של שנתיים מתייחס
לשנתיים רצופות עד להגשת ההצעה.

אנא הבהרתכם כי גם אורתופד (ולאו דווקא רופא
כירורג-אורתופד) מומחה בעל ניסיון של  5שנים אורתופד עונה על הדרישות של 5
לפחות מקבלת ההתמחות עונה לדרישת רופא שנים מסיום ההתמחות.
מומחה בסעיף זה.
על סמך ניסיון החברה בפעילויות דומות ועבור

4.1.1 .16

4.1.1 .17

אוכלוסיות של חולים ומבוטחים המגיעים לקבלת
שירות רפואי או שירותי ייעוץ ,יש ערך רב למתן
שירות ברמה גבוהה הכולל בין היתר ,חדרי המתנה
נוחים ,שמירה על פרטיות ,העדר ניסיון לשווק משרדי האתר ישמשו את המציע
ולמכור מוצרים נלווים ומשלימים וביצוע פעילות הזוכה אך ורק לפעילות נשוא מכרז
מסחרית אחרת .אנא הבהרתכם כי משרדי האתר זה.
יהיו ייעודיים לפעילות זו וייחודו אך ורק עבור
הפעילות מבלי יכולת לקיים פעילות דומה ו/או
מקבילה ו/או שיווקית של גופים מסחריים או
ציבורים אחרים.
אנא הבהרתכם מה מספר החניות הכולל הנדרש על המציע נדרש להסדיר שתי חניות
לנכים בסמוך למשרדיו.
פי חלוקה למוזמנים ונכים?
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מס'
סעיף/
פרק

מס'

4.2 .18

20.2.8 .19

התשובה

השאלה

אנא אישורכם כי ההתראה לצורך הגדלה ו/או
הרחבה של אתר קיים או נוסף (לפי הצורך) מקובל
תהיה בת  6חודשים לפחות.
אנא אישורכם כי יש צורך באישור עו"ד ולא באישור נדרש אישור עו"ד על התצהיר
בנוסח נספח ה'.

רו"ח כנדרש בנספח ה'.

20.2.1 .21

על המציע להציג את הפרופיל
נודה לאישורכם כי הכוונה ב"פרופיל המציע והניסיון הן לצורך בחינת עמידה
וניסיונו" הינה לתיאור ניסיון הרלוונטי והנדרש בתנאי סף והן לצורך בחינת איכות
ההצעה לפי סעיף  22.2.1במסמכי
לצורך עמידה בתנאי סף.
המכרז.

.21

לעניין מכרז להפעלת מרכז יעוץ לאוכלוסייה בבאר
שבע ,האם ניתן לגשת למכרז זה בצירוף קבלן משנה לא ,יש לגשת לפי תנאי המכרז.
מקומי?
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