מדינת ישראל
משרד הבריאות
לשכת הבריאות מחוז תל אביב מרפאת לוינסקי
מכרז מס'  - 2/2020הדרכות פרטניות לצוות המרפאה הניידת של מרפאת לוינסקי
משרד הבריאות ,באמצעות לשכת הבריאות תל-אביב ,מעוניין לקנות שרות מקצועי של הדרכות
לצוות המטפל במרפאת לוינסקי .הצוות מעניק שירות פסיכוסוציאלי ומסייע בליווי ותיווך בתוך
הקהילה לא.נשים בזנות.

 .1פירוט השירות
ההדרכה תתייחס לנושאים אותם י.תביא כל אחד ואחת מהמודרכים.ות למפגש ההדרכה הפרטני
כאשר יתכנו מעת לעת מפגשי הדרכה קבוצתיים לכלל הצוות המטפל .ההדרכה תתבצע בהתייחס
לנושאים הבאים:
א.

הרחוב כזירת התערבות.

ב.

יצירת קשר ואבחון.

ג.

הכוונת התערבות -ניהול תיק ,הפניות ו/או המשך טיפול.

ד.

סוגיות קליניות -התמודדות עם בשורה מרה ,עיבוד טראומות הזנות ,העלאת מוטיבציה
לשיקום ,הימנעות מסיכונים במין.

ה.

תיעוד כתיבה מקצועית.

משרד הבריאות מבקש להתקשר עם איש/אשת מקצוע שיציגו יכולת מוכחת להדריך צוות מטפל
בתחום העשייה הנ"ל בדרך של הדרכה פרטנית.

 .2רשאים.ות להשתתף במכרז זה רק מציעים.ות אשר עומדים.ות בתנאי הסף שיפורטו להלן :
א .השכלה:
•

תואר שני או שלישי באחת מהדיסציפלינות הבאות:
עבודה סוציאלית  /קרימינולוגיה קלינית  /פסיכיאטריה.
בכל הדיסציפלינות ,הכשרות לטיפול בנפגעות ובנפגעי תקיפה מינית ,יהוו יתרון (ר' בסעיף
תהליך בחירת הזוכה במכרז).
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ב .ניסיון מוכח באחד מהבאים:
•

ותק של  7שנים לפחות בעבודה עם נוער ומבוגרים בסיכון בתחום התקון ,או במסגרות
קצה.

•

ותק של  7שנים לפחות בפסיכו-תראפיה

•

ותק של לפחות  7שנים בהדרכת אנשי צוות מתחום בריאות הנפש ,נשים ,נוער ,תקון,
עבודת רחוב ועבריינות.

ד .קיום קליניקה פרטית:
•

רשאים.ות להגיש הצעה מי שלרשותם קליניקה פרטית באזור גוש דן בה יוכלו לקבל את
המודרכ.ת לצורך ביצוע ההדרכה הפרטנית.

•

קליניקה פרטית הממוקמת בתל אביב תהווה יתרון (ר' בסעיף תהליך בחירת הזוכה
במכרז).

•

מעת לעת יתכן כי ההדרכה תבוצע במרפאת לוינסקי הממוקמת בתל אביב.

 .3תהליך בחירת הזוכה במכרז
המציעים.ות שיעמדו בתנאי הסף בדבר השכלה ,ניסיון וקיום קליניקה פרטית ,יוזמנו לראיון אישי
על-ידי ועדה מראיינת ,שיקבע בשבועיים שלאחר מועד הגשת ההצעות או במועד אחר שתקבע
ועדת מכרזים .מעטפת הצעת המחיר הסגורה לא תפתח בשלב זה.
הראיון האישי
הניקוד שיקבלו המציעים.ות בהתאם להתרשמות אישית של הוועדה המראיינת מהמציע.ה ינוע בין
 0לבין  40נקודות לפי הקריטריונים הבאים:
הפגנת ידע ומקצועיות בתחום השירות המבוקש –

עד  20נקודות.

התרשמות כללית (כושר הבעה ,מוטיבציה ,עוצמה אישית ,ייצוגיות וכיוצ"ב) –

עד  20נקודות.

בגין הכשרות לטיפול בנפגעות ובנפגעי תקיפה מינית שעבר.ה המציע.ה ,רשאית הוועדה המראיינת
להעניק עד  10נקודות נוספות.
הניקוד ימסר מהוועדה המראיינת לוועדת המכרזים לצורך המשך בדיקת ההצעות.
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הצעות המחיר
לאחר קבלת הניקוד בגין הראיון האישי ,ועדת מכרזים תערו ך ישיבת בה יפתחו מעטפות הצעות
המחיר הסגורות.
כל הצעת מחיר תקבל ניקוד כדלקמן:
ההצעה הזולה ביותר ,כלומר ,הצעת המחיר שקבוע בה שיעור ההנחה הגבוה ביותר מתעריף
חשכ"ל ,כפי שיפורט להלן ,תקבל  60נקודות.
כל הצעה שקבוע בה שיעור הנחה נמוך יותר ,תקבל מספר נקודות נמוך יותר באופן יחסי להצעה
הזולה ביותר לפי הנוסחא הבאה:
שיעור ההנחה הגבוה ביותר יסומן כ–

Y

שיעור ההנחה של כל אחת מההצעות האחרות יסומן כ-

 2X ,1Xוכן הלאה

יערך תרגיל X :חלקי  Yוהתוצאה תוכפל ב .60 -התוצאה הסופית לכל הצעה תהיה מספר הנקודות
שתקבל ההצעה.
בנוסף ,בגין מיקום הקליניקה בעיר תל אביב ,יקבלו המציעות.ים  2נקודות שיתווספו לתוצאה
הסופית.

ההצעה הזוכה
במכרז תזכה ההצעה שחיבור סך הנקודות בגין הראיון האישי ,שיעור ההנחה מתעריף חשכ"ל
והנקודות הנוספות ,אם ניתנו ,יהיה הגבוה ביותר.
היה ומספר הצעות קיבלו ניקוד שווה ,תבחר ההצעה שדורגה בדירוג גבוה יותר במסגרת הראיון
האישי או יבחרו ההצעות בהתאם להמלצת הוועדה המראיינת לבחירה בין ההצעות שהגיעו לניקוד
שווה.

 .4מעטפת ההצעה
את ההצעה במכרז יש להגיש במעטפה סגורה ,שתקרא להלן" :מעטפת ההצעה" ותכלול
את המסמכים הבאים:
א.

מסמכים בדבר ניסיון ,השכלה ,המלצות והצהרה לגבי מיקום הקליניקה בה ינתן השירות.

ב.

מעטפה סגורה נוספת שתונח בתוך מעטפת ההצעה ועליה יש לרשום "הצעת מחיר מכרז
 "2/2020ללא כל זיהוי נוסף ובה תרשם הצעת המחיר .הצעת המחיר נדרשת להיות שיעור
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ההנחה (באחוזים) מתעריף חשכ"ל לשעה ( 60דקות) שעומד על סך  ,₪ 290אותו מציע.ה
המציע.ה במכרז ,כמפורט להלן.
בהודעת החשב הכללי בדבר תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים המהווה חלק
מהוראת תכ"ם " 13.9.0.2התקשרות עם נותני שירות חיצוניים" נקבע תעריף שעתי
ליועצים.ות בהתאם להשכלה וניסיון .התעריף עליו מתבסס מכרז זה נקבע לגבי יועצים.ות
בעלי תואר שני או שלישי וגם בעלי ניסיון מקצועי מעל  7שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת
עבודת הייעוץ .התעריף הוא ב סך של עד  ₪ 290לא כולל מע"מ לשעה ( 60דקות).
במעטפת הצעת המחיר הסגורה צריכה להמצא הצעת מחיר שהיא שיעור ההנחה
מהתעריף השעתי הנ"ל (לדוגמא 0% ,0.5% ,3.5% ,10% :מתוך  .₪ 290אך אין להגיש
הצעה שהיא אחוז שלילי).
תעריף ההצ עה הנ"ל כולל את כל הסכומים ,התשלומים וההוצאות להם ידרשו המציעים.ות
לצורך מתן השירות ,למעט מע"מ.

ג.

ההצעה תוגש על -ידי ישות משפטית ו/או גוף משפטי רשום (עוסק מורשה/פטור ,חברה או
שותפות רשומה) ויוגש אישור על כך.

ד.

אישור ניהול ספרים מעודכן.

ה.

אישור ניכוי מס במקור מעודכן.

ו.

טופס פתיחת מוטב ,אותו ניתן לקבל בשליחה בקשה למייל safesex@moh.gov.il

ז.

האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-מאת יועצ.ת מס או
רו"ח או פקיד.ת שומה והצהרה על עמידה בתנאי חוק זה.

ח.

כל המסמכים להוכחת העמידה בדרישות המכרז ,לרבות תעודות הסמכה וכיוצ"ב .אי צרוף
המסמכים כאמור יפסול את ההצעה על הסף.

כל האסמכתאות והמסמכים הנדרשים יהיו על שם מגיש.ת ההצעה בלבד ,אשר פועל.ת בארץ
ובעל.ת כל האישורים הנדרשים לעיסוק בתחום נשוא המכרז.

 .5פרטים בדבר ההתקשרות:
א .עם הזוכה יחתם הסכם התקשרות לתקופה של שנה שיכלול אפשרות להארכת תקופת
ההתקשרות ל 4 -תקופות נוספות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של משרד הבריאות ובהתאם
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להקצאת תקציב ותוך שמשרד הבריאות שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות
בכל עת מבלי לנמק את החלטתו.
ב .היקף השירות המבוקש הצפוי הוא עד  18מפגשים חודשיים בני שעה ,כאשר שעת שירות
היא  60דקות ועד לסך כולל של  216מפגשים בכל שנת התקשרות .השירות ינתן בהתאם
לדרישת מרפאת לוינסקי ובתיאום מולה .הגשת הצעה במכרז זה ,כמוהה כהצהרה כי
למציע.ה היכולת והזמן לעמוד בהיקף השעות השנתי הצפוי.
ג .התשלום לנותנ.ת השירות יבוצע לא יאוחר מ 45 -ימים מהמועד שבו הומצא חשבון חודשי
ללשכת הבריאות מחוז ת"א ,ולאחר שאושר על-ידי מרפאת לוינסקי .הכל בכפוף להוראת
החשב הכללי הקיימות ושיהיו.
ד .השירות יינתן בלעדית על ידי הזוכה ,על חשבונו.ה ובמידה והזוכה היא חברה בע"מ ,על-ידי
מי שהוצג.ה בהצעה במכרז כנותנ.ת השירות ,ות ענה על כל דרישות מכרז זה תוך שמירה
דווקנית והקפדה על עקרונות של אמינות ,סודיות ,יסודיות ,מקצועיות וסדר.
ה .באם יצורפו להצעה תצהיר מחזיקה בשליטה בעסק המציע לפיו העסק הוא בשליטה אשה
ואישור רו"ח כי בעסק המציע מחזיקה אשה בשליטה ,בהתאם להוראות סעיף 2ב לחוק
חובת המכרזים ,תשנ"ב ,1992-תנתן העדפה כמפורט בסעיף הנ"ל.
ו .הזמנת השירות על-ידי המשרד במסגרת ההתקשרות ,תיעשה ע"י המשרד מראש ובכתב
בחוזה ,לאחר שיאושר ע"י מורשות החתימה של לשכת הבריאות מחוז תל אביב ,והיא
תהיה כפופה להוראות חוק התקציב ,חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב –  1992והתקנות
מכוחו וכן לאישור התקציב להתקשרות ו/או להארכתה .בנוסף ,בהתאם לסעיף 2.3.2
ולסעיף  2.3.3להוראת תכ"ם " 13.9.0.2התקשרות עם נותני שירות חיצוניים" יופעלו עדכון
התעריף השעתי או כלל ההפחתה כאמור בהוראות התכ"ם.
ז .המשרד שומר לעצמו את הזכות להרחיב את היקף ומשך ההתקשרות למשימות נוספות
שיידרשו בקשר עם השירותים למרפאת לוינסקי ובתיאום עם הזוכה.
ח .משרד הבריאות מודיע כי ישנה אפשרות שלא יבחר כל מציע למתן שירות זה וזאת מסיבות
שלא יפורטו על ידי המשרד .כמו-כן ,ישנה אפשרות כי יבחרו יותר מזוכה אחד.ת וועדת
מכרזים תקבע את חלוקת שעות ההדרכה בין  2הזוכים.ות לפי שיקול דעתה ובתיאום עם
מרפאת לוינסקי.
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ט .משרד הבריאות רשאי לבחור כשירים.ות נוספים.ות ,נוסף על מי שזכו במכרז זה ,אשר יכונו
"כשיר.ה" וידורגו ברשימה בסדר יורד ,ואיתם.ן יהיה רשאי המשרד להתקשר בחוזה לפי
הסדר היורד של הזכייה כפי שנקבע ,במידה והחליט לבטל את ההתקשרות או חלקה עם
המציע.ה הזוכה ,מכל סיבה שהיא ו/או במידה ומציע.ה הזוכה לא עמדה בתנאי כלשהו
שנדרש לשם תחילת ההתקשרות ו/או ויתר.ה על הזכייה.
י .משרד הבריאות שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד.ת מן המציעים.ות לגבי כל
תנאי מתנאי המכרז.

 .6נושאים נוספים
א.

את מעטפת ההצעה סגורה יש למסור במסירה ידנית אך ורק לתיבת המכרזים ,הנמצאת
בלשכת הבריאות תל אביב ,בקומה השנייה ,במשרדי ההנהלה בימים א'-ה' בין השעות
 .8:00-17:00על גבי המעטפה יש לציין" :מכרז פומבי מס'  2/2020הדרכות פרטניות לצוות
המרפאה הניידת של מרפאת לוינסקי" בלבד ,ללא שם המציע.ה וללא כל פרט מזהה אחר.
כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יהיה חתום בחתימה וחותמת המציע.ה (אם המציע.ה
תאגיד ,חברה בע"מ – חתימה על-ידי מורשי.ות החתימה).

 .7מועד אחרון למסירת ההצעות הנו יום ראשון ה 28/06/2020 -בשעה  ,12:00הצעות
שתוגשנה לאחר מועד זה תיפסלנה.
 .8על המציעים.ות להירשם לקבלת עדכונים בדבר המכרז באמצעות משלוח בקשת רישום
לדואר אלקטרוני .safesex@moh.gov.il
 .9נציגת המשרד אשר אליה יש להפנות שאלות וברורים בקשר עם המכרז ועד ליום
 16.6.2020היא גב' אריקה בוני ממרפאת לוינסקי בדוא"ל .safesex@moh.gov.il
השאלות ,אם יהיו ,והתשובות להן יפורסמו במשלוח לרשימת התפוצה של מי שנרשמו
בדוא"ל כאמור.
נשמח מאוד באם תציע.י את שירותיך לצוות המרפאה שלנו.

בכבוד רב ,יעל גור ,מנהלת מרפאת לוינסקי
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