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 לקבלת הצעות להפעלת מרכז יום לאזרח הוותיק  31/2018תנאי סף ומידע כללי מכרז 
 בתחום שיפוט המועצה  

 כללי .1

(, מכריזה בזאת על המזמיןו/או מועצה ה -המועצה האזורית חבל מודיעין )להלן  .1.1
רצונה לקבל הצעות מציעים להפעלת מרכז יום לאזרח הותיק ויחידה לתשושי נפש 

(, לרבות ניהול שוטף של רכז היוםמ -בתחום המועצה המצוי ביישוב שוהם )להלן 
המרכז, אחריות על תחזוקת המרכז, שיווק הפעילות, גיוס משתתפים ושימור, אספקת 

ם ותיקים למרכז וממנו וכן פעילויות נוספות במרכז ארוחות למרכז, הסעת אזרחי
(, כאשר התמורה בגין הפעלת השירות תשולם השירות -כמפורט במכרז זה )להלן 

 למפעיל כמפורט בהסכם הכלול במסמכי מכרז זה. 

, 4.13השירותים יבוצעו בהתאם להוראות התע"ס )תקנון עבודה סוציאלית(  .1.2
משרד העבודה, הרווחה והשירותים  המצורפות למכרז זה ובהתאם להנחיות

 החברתיים.

  . 1/1/2019מיום על המציעים להיערך לאספקת השירותים החל  .1.3

את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי מזכירות המועצה בשעות העבודה הרגילות,  .1.4
ש"ח אשר לא יוחזרו. תשלום הסך כאמור בגין רכישת  500בתמורה לתשלום של 

מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שלא ירכוש את מסמכי 
 המכרז, לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו תפסל על הסף. 

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, ללא עלות במשרדי המועצה בשעות  .1.5
 הפעילות.

 מהות השירותים .2

וסיות, כאשר לכל מטופל הזכות לבקר ביקור אחד עד סוגי אוכל 3 -המרכז מטפל במטופלים מ .3
 חמישה בשבוע במרכז היום, כמפורט להלן:

נפש, המוכרים כ"זכאי חוק סיעוד" על ידי המוסד  אזרחים ותיקים, לרבות תשושי .3.1
וק ח -ותקנותיו )להלן  1968 -לביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי התשכ"ח 

( ואשר התמורה בגין ביקוריהם במרכז היום תשולם למפעיל הזוכה הביטוח הלאומי
ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי, בהתאם להתקשרות בין המפעיל והמוסד 

 (. זכאי חוק סיעוד -לביטוח לאומי )להלן 

זכאי חוק  33סיעוד, מתוכם  זכאי חוק 49 -במועד עריכת מכרז זה מטפל מרכז היום בכ .4
 ביקורים יומיים בחודש במרכז היום. 1024 -סיעוד, תשושי נפש, המבקרים ביחד כ

בגין המפעיל הזוכה לא יקבל כל תמורה מאת המועצה למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .5
 ביקורי זכאי חוק סיעוד.

התמורה בעניין זה תשולם ישירות ע"י המוסד לביטוח הלאומי, כאשר על המפעיל יהיה  .6
לפעול לחתימת הסכם ישירות מול המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת התמורה 

 . כאמור

אזרחים ותיקים שאינם מוכרים כ"זכאי חוק סיעוד" על ידי המוסד לביטוח לאומי  .6.1
וק הביטוח הלאומי, אולם מופנים/מוכרים ע"י מחלקת הרווחה של בהתאם לח

 (. כאי רווחהז -המועצה לטיפול במרכז היום )להלן 

 -זכאי רווחה, המבקרים ביחד כ 26 -במועד עריכת מכרז זה מטפל מרכז היום בכ .7
 ביקורים יומיים בחודש במרכז היום. 260
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ק שאושרה קבלתו למרכז היום יובהר כי לשם חישוב סך ההשתתפות העצמית של וותי .8
במעמד של זכאי רווחה, יידרש המפעיל לדאוג לקבל מן הוותיק את הטפסים 

 ולהעבירם למועצה. 1.36הנדרשים, כמפורט בהוראות תע"ס 

המפעיל הזוכה לא יקבל כל תמורה ישירות מאת למען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .9
בעניין זה תועבר למפעיל ישירות המועצה בגין ביקורי זכאי רווחה, אלא שהתמורה 

מאת משרד העבודה והרווחה, כאשר על המפעיל יהיה לפעול לקבל ייפוי כוח 
מהמועצה לקבלת התשלום ישירות ממשרד העבודה והרווחה. למפעיל לא תהיה כל 

 טענה ו/או תלונה כלפי המועצה בנוגע לקבלת הכספים ממשרד הרווחה.

רחים וותיקים ושאינם קבוצות: אז 2-ים למטופלים נוספים פרטיים שהם מתחלק .9.1
 (. "נפגעים כלליים"אזרחים ותיקים, הנתמכים על ידי רשויות שונות )להלן: 

 72טיים המבקרים כנפגעים פר 7 -במועד עריכת מכרז זה מטפל מרכז היום בכ 2.3.1 .10
 ביקורים יומיים בחודש במרכז היום. 

לפי הנחיות משרד הרווחה ישירות  נפגעים אלו ישלמו את מלוא העלות היומית 2.3.2 .11
 למפעיל. 

12.  

מובהר בזאת כי המפעיל הזוכה לא יקבל כל תשלום מאת המועצה בגין שירותי  .12.1
 הפעלת מרכז היום. 

מובהר כי הנתונים האמורים לעיל הינם נכונים למועד עריכת המכרז בלבד ולא יהוו  .12.2
ים במרכז היום מצג או הבטחה מצד המועצה לעניין מצבת המטופלים ו/או הביקור

 במועד כלשהו במשך תקופת ההתקשרות עם המפעיל.

מטופלים המבקרים  55הצעת המשתתף תוגש בגין מרכז היום לטיפול באוכלוסייה של עד  .13
תשושי נפש ליום, אשר תכלול אזרחים ותיקים  15במרכז, ובנוסף עוד  בממוצע יום 

ליים כפי שיבקרו מדי יום זכאי חוק סיעוד, אזרחים ותיקים זכאי רווחה ונפגעים כל
במרכז, בכל תקופת ההתקשרות עם המועצה על פי מכרז זה, ובהתאם לדרישות וצרכי 

 המועצה כפי שיהיו.

מובהר כי בנוסף לחובתו להפעיל את מרכז היום ולספק את השירותים הנלווים יהיה  .14
ל המפעיל הזוכה אחראי על גבייה חודשית של סכומי ההשתתפות העצמית הנדרשים ע

פי דין מכל מטופל המבקר במרכז היום ועל העברתם למוסד לביטוח לאומי או 
למועצה )לפי המקרה( חישוב ההשתתפות יבוצע ע"י עובדת זכאות מטעם המועצה 

 בלבד..

מתן השירות יתבצע על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי  .15
נאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי המכרז. המועצה תהא זכאית לאכוף על הזוכה את ת

 החוזה.

במרכז היום קיימת יחידה לטיפול בתשושי נפש. במועד פרסום המכרז, ישנו אישור  .15.1
 בתוקף מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים להפעלת היחידה.

 .4.13הפעלת היחידה, תיעשה בהתאם להוראות התע"ס )תקנון העבודה הסוציאלית(  .16

מבקרים ביום, שהינם אזרחים  49המקסימלי המאושר הינו  מספר המשתתפים .16.1
 נוספים שהינם תשושי נפש. 15ותיקים תשושים ו

באחריות המציע הזוכה יהיה לפעול לגיוס משתתפים נוספים לתוכנית עד למספר  .17
 המשתתפים המקסימלי המאושר.



 מועצה אזורית חבל מודיעין
 73100 שוהם, ד.נ.מרכז 10רחוב מודיעים 

 

 dana@modiin-region.muni.ilמייל:  03-9722886פקס:  03-9722887טלפון: 

שבי מען הסר ספק, מובהר בזאת כי קיימת עדיפות בקבלה לתול –רישום תושבי חוץ  .18
הרישום מוגבל אך ורק לתושבי המועצה, זולת ככל  –המועצה. בכל הנוגע לתשושי נפש 

 שניתן אישור מיוחד מראש ובכתב. 

במסגרת השירותים, המציע הזוכה יידרש בין היתר לנהל את מערך השיווק, גיוס  .18.1
 ושימור לקוחות התוכנית.

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .19

 , כדלקמן:דרישות הסף המצטברותרשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים, העונים על  .20

 הצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן, תיפסל על הסף. .21

 -המציע זכה במכרז כלשהו למתן שירותי סיעוד על פי חוק הביטוח הלאומי )להלן  .21.1
 לאומי על זכייתו כאמור.מציע יצרף להצעתו אישור המוסד לביטוח ה -( מוסד מוכר

המציע הוכר ע"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים כספק שירותי סיעוד לעניין  .21.2
 מציע יצרף להצעתו העתק של האישור כאמור.  ה -חוק סיעוד במרכז יום 

 -מרכזי יום לאזרחים ותיקים  2שנים  לפחות בהפעלת לפחות  5המציע בעל ניסיון של  .21.3
. כאשר לפחות אחד ממרכזי היום הינו מרכז לתשושי נפש השנים האחרונות  7במהלך

 או מרכז יום הכולל מחלקה לתשושי נפש.

המציע יפרט בהצעתו את ניסיונו וכן יצרף המלצות מאת מזמינים בדבר ניסיונו תוך ציון  .22
 שם המזמין, היקף מתן השירותים וכן מפרט השירותים שסופקו.

ים בפועל וניהול מרכז היום שהינו בעל המציע יציג מועמד מטעמו לביצוע השירות .22.1
 ניסיון של שנתיים  לפחות בהפעלת מרכזי יום לאזרחים ותיקים.

המציע יפרט בהצעתו את ניסיונו של המועמד מטעמו וכן יצרף המלצות מאת מזמינים  .23
 בדבר ניסיונו של המועמד מטעמו תוך ציון שם המזמין וקורות חיים.

יבות של המציע לעמידה בתנאי החוק למניעת המציע צירף להצעתו הצהרה והתחי .23.1
מצ"ב כנספח הבנוסח  2001 -העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 למסמכי המכרז.

 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כמתחייב מהוראות המכרז. .23.2

 המציע נעדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר מליאת המועצה.  .23.3

 צרף הצהרה בנוסח המצורף למכרז.להוכחת תנאי זה על המשתתף ל .24

 . ש לצרף להצעה קבלהי –המציע שילם דמי השתתפות ורכש את מסמכי המכרז  .24.1

 צירוף מסמכים להצעת המציע .25

 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את  .26

 מסמכים המצביעים על עמידת המציע בתנאי הסף לעיל וכנדרש בתנאי הסף כאמור. .26.1

ו/או מענה לשאלות הבהרה מטעם המועצה, ככל שהיו, כשהם הודעות הבהרה  .26.2
 חתומים בכל עמוד.

כל תעודה, רישיון או היתר רלוונטיים לשם הפעלת מרכז היום ומתן השירותים על פי  .26.3
המכרז, בין אם מגורמים ממשלתיים ובין מכל גורם אחר, לרבות רישיון / היתר 

 ו"ב.ממשרד הבריאות לאספקת ארוחות, תעודת הכשר וכי
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כל המסמכים והנספחים המצורפים למסמכי המכרז, חתומים ע"י המציעים ומלאים  .26.4
 אומת המסמך כנדרש. י –כנדרש. ככל שנדרש במסמך כלשהו אישור עו"ד / רו"ח 

 תכנית פעילות שנתית מוצעת. .26.5

 תכנית שיווק מפורטת הכוללת התייחסות להיבטי גיוס ושימור לקוחות במרכז היום. .26.6

 מנהל פנקסי חשבונותאישור מפקיד השומה או מרואה חשבון, על כך שהמציע  .26.7
 י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.פ-ורשימות על

 לצרכי מע"מ. עוסק מורשהתעודה תקפה בדבר היות המציע  .26.8

-פת ניהול חשבונות(, תשל"ו)אכי חוק עסקאות גופים ציבורייםפי -אישור תקף על .26.9
1976. 

 או פטור מכך. ס במקורניכוי מאישור על  .26.10

 שומה.ר ם המציע הינו עמותהא -ניהול תקין מרשם העמותות  אישור .26.11

אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חוק עסקאות גופים ציבוריים )אישור בר תוקף לפי  .26.12
י כהמעיד  1976 -חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

 מדווח לרשויות המס כחוק.המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ו

התחייבות חתומה במלואה בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום  .26.13
עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר  חוקלפי 

מצ"ב כנספח למסמכי הבנוסח  1976 -מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 
 המכרז.  

יע בפני עו"ד, כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב הצהרת המצ .26.14
מחוקי העבודה, צווי הרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים 

שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים   במידהעליו, 
 סוציאליים, בנוסח המצ"ב כנספח למסמכי המכרז.  

 קבלה המעידה על רכישת המכרז.   יש לצרף העתק .26.15

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .26.16

 תדפיס מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע. וכןתעודת התאגדות  .26.16.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .26.16.2

 כי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות התאגיד; .26.16.2.1

 שמות המנהלים של התאגיד;  .26.16.2.2

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.  .26.16.2.3

 :שותפותבמידה והמציע הינו  .26.17

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד; .26.17.1

 הסכם/ים של השותפות; .26.17.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .26.17.3

 תהא ועדת המכרזים רשאית לפסלה! -הצעה שתוגש ללא מסמכים אלו  .27



 מועצה אזורית חבל מודיעין
 73100 שוהם, ד.נ.מרכז 10רחוב מודיעים 

 

 dana@modiin-region.muni.ilמייל:  03-9722886פקס:  03-9722887טלפון: 

המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס  .28
 לבחינת עמידת המציע בתנאי הסף. 

29.  

 .ניתן לעיין בכלל מסמכי המכרז במשרדי המועצה בשעות הפעילות .30

 
 בברכה,
 דנה מורי
 רכזת מכרזים


