נוסח פרסום

02/05/2019

נוסח פרסום של מכרז פומבי מס'  2/2019לרכישת שירותי הדרכה לגמילה מהתמכרויות עבור מטופלי המרכז הרפואי
המרכז לבריאות הנפש שער מנשה (להלן" :המזמין") ,פונה בזאת לקבלת הצעות לרכישת שירותי הדרכה לגמילה
מהתמכרויות עבור מטופלי המרכז הרפואי לבריאות הנפש שער מנשה.
הנכם מוזמנים להגיש את הצעתכם בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה זו ובמסמכי המכרז.
 .1מסמכי מכרז
 . 1.1ניתן להוריד את מסמכי המכרז מ אתר האינטרנט :
 www.shaar-menashe.orgובלבד שהמציע ידאג לרישומו אצל המזמין כנדרש בסעיף 12
ל כתב ההזמנה ל מכרז .
 . 1.2בעת קבלת מסמכי המכרז ,יש להשאיר פרטים אודות המציע (שם המציע ,טלפון ,פקס ,שם
איש הקשר וכדומה).
 .2מהות ההתקשרות ותקופתה
הזמנה להגיש הצעות מחיר ל מתן שירותי הדרכה לגמילה מהתמכרות עבור מטופלי המרכז הרפואי בעיקר
מטופלים ה מאושפזים במרכז הרפואי וסובלים מתחלואה כפולה – מחלת נפש והתמכרות לסמים .
ההתקשרות הראשונית לתקופה של שנה עם אופציות לטובת המזמין להארכה עד לתקופה של חמש שנים.
הכל כמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.
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תנאים מוקדמים
תנאי הסף שלהלן הינם תנאים מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה .הצעה שלא תעמוד בכל
התנאים המוקדמים למכרז – תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
המכרז מיועד לתאגידים (המעסיקים או בעלי הסכם עם נותני שירות מתאימים) וליחידים אך מעניק
עדיפות לבחירת תאגיד זוכה כמ פורט במסמכי המכרז.
תנאי הסף המקצועיים עבור נותן השירות בפועל (כהגדרתו במסמכי המכרז) :
 . 3.1נותן השירות בפועל הינו בעל השכלה תיכונית של  10שנות לימוד לכל הפחות.
 . 3.2נותן השירות בפועל הינו בוגר קורס הדרכה כמדריך בגישת  12הצעדים ,המוכר על ידי הרשות למלחמה
בסמים.
 . 3.3נותן השירות בפועל הינו בעל ניסיון מעשי מוכח של חמש (  ) 5שנים בעבודה כמדריך גמילה של אנשים
הסובלים מהתמכרויות ,כאשר לפחות שנת ניסיון אחת היא במוסד מורשה על ידי אחד ממשרדי
הממשלה.
 . 3.4להוכחת העמידה בתנאים הנ"ל יצרף המציע תעודות ואסמכתאות בכתב.
 . 3.5לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.
 . 3.6לעמוד בתנאי הסף הכללים והאדמיניסטרטיביים כמפורט בסעיף  3לתנאי המכרז (מסמך א).
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שאלות הבהרה
לכתובת
בלבד
אלקטרוני
דואר
באמצעות
פונים
שאלות
יקבל
 . 4.1המזמין
( Reuvena@sm.health.gov.ilשאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמין)
עד ליום  19.5.2019בשעה  , 12:00תוך ציון שם הפונה וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב המכרז
והמסמכים הנלווים.
 . 4.2לא תתקבלנה שאלות לאחר מועד זה.
 . 4.3הפנייה תכלול את שם המכרז ,מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאל ה ,פרוט השאלה ,פרטי השואל,
טלפון ,פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
 . 4.4התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין  http://www.shaar-menashe.orgבעמוד
"מכרזים" תחת "אודותנו" בעילום שם ,וישלחו לכלל המציעים ללא ציון שם הפונה.
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הגשת הצעות
 . 5.1את ההצעות יש להגיש עד למועד הקובע דהיינו עד ליום  6.6.2019בשעה  12:00במעטפה סגורה ,שלא
תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,לתיבת המכרזים הממוקמת בבניין המנהלה ,קומה ב' בצמוד ללשכת
המנהלת האדמיניסטרטיבית – מרכז לבריאות הנפש שער מנשה ,ד.נ .חפר .על המעטפה יש לציין" :מכרז
מס'  02/2019ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר.
 . 5.2המזמין רשאי בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,להקדים או לדחות את מועד האחרון להגשת
ההצעות ,זאת בהודעה או במכתב וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתו
המוחלט.
 . 5.3במידה וישנם שינויים בין נוסח ההודעה לע יתונות ובין נוסח המכרז ,נוסח המכרז הוא המחייב.
 . 5.4המזמין שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים ,לרבות לגבי התעריף ו לגבי יתר
התנאים.

