חטיבת משאבי אנוש ומינהל
יחידת רכש ולוגיסטיקה

בקשה לקבלת הצעות להיכלל בהסכם מסגרת בתחום מתן שירותי רפואה
תעסוקתית

חברת מקורות מים בע"מ (להלן" :מקורות") ,מעוניינת בקבלת שירותי רפואה תעסוקתית ,וזאת בהתאם
להוראות ההסכם הקיבוצי .לאור זאת ,מבקשת מקורות להתקשר עם רופאים תעסוקתיים/גוף המעסיק רופאים
תעסוקתיים.
שירותי הרפואה התעסוקתית הנדרשים:
חוו"ד נוספת לזו של קופ"ח בנושא בדיקת כושר עבודה/מוגבלות:
•

בדיקת כושר עבודה :בחינת מסמכים רפואיים על ידי רופא תעסוקתי ובחינת חזרתו של העובד לפעילות
בהתאם לצרכי החברה וכפועל יוצא של מחלתו .זמן תגובה  24שעות .התוצר המבוקש– חו"ד בכתב

•

בדיקת כושר עבודה :בדיקת העובד ומסמכיו הרפואיים על ידי רופא תעסוקתי ובחינת חזרתו של העובד
לפעילות בהתאם לצרכי החברה וכפועל יוצא של מחלתו .זמן תגובה  72שעות .התוצר המבוקש– חו"ד
בכתב.

מובהר בזאת כי בכוונת מקורות להתקשר עם מציע/ים שהצעתו/ם תזכה (עד  5מציעים) ,בהסכם מסגרת
"לקבלת שירותי רפואה תעסוקתית" ולמסור עבודה בהתאם לצרכיה.
ככל שיתאפשר ,תינתן עדיפות לכך ,שמקורות תתקשר עם מציע אחד לפחות באזור תל אביב ,מציע אחד לפחות
באזור חיפה וכן מציע אחד לפחות באזור באר שבע.
מוזמנים להגיש הצעות גורמים שיש להם ידע וניסיון במתן השירותים כאמור ואשר יש ביכולתם לבצע את
השירותים והעונים על כל הדרישות שבמסמך תנאי הליך זה וצרופותיו .ככל שהמציע הינו גוף המעסיק רופאים
תעסוקתיים ,באפשרות המציע להציע מטעמו יותר מרופא תעסוקתי אחד.
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תקופת ההתקשרות נשוא הליך זה הינה  12חודשים ,עם אופציה למקורות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להאריך
ההתקשרות ב 2-תקופות נוספות בנות  24חודשים כל אחת (סה"כ  5שנים כולל אופציות) ,הכל בהתאם למפורט
במסמכי ההליך המלאים.
מובהר ,כי המציע הזוכה יידרש לחתום על תצהיר העדר ניגוד עניינים ובין היתר להצהיר על כך שהמציע ו/או
נותן השירותים בפועל מטעם המציע אינם מייצגים ולא נותנים שירות לגופים העשויים להיות בניגוד עניינים עם
מקורות ועובדיה :חברות ביטוח ,ביטוח לאומי וקרנות פנסיה.

קבלת מסמכי ההליך
הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.
לצורך קבלת מסמכי ההליך על המציעים להירשם למערכת המקוונת "."SourcingVision
לרישום וקבלת קישור למערכת יש לפנות לכתובת  sbiton@mekorot.co.ilבציון כל הפרטים הבאים :שם
החברה ,שם פרטי ומשפחה של איש הקשר ,כתובת ,מיקוד ,טלפון ,טלפון נייד ,כתובת דוא"ל ומספר ח.פ או
מספר עוסק מורשה .עם הרישום תשלח מהמערכת הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך
גישה למערכת ,קבלת מסמכים ,הודעות והבהרות ,ככל שתהיינה ,והגשת הצעה באמצעות המערכת .יש לאשר
הדוא "ל באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל.
לדואר האלקטרוני המוגדר ישלחו הדעות והבהרות ככל ויהיו.
לכל משיב שנרשם כאמור לעיל תישלח לכתובת הדוא"ל המוגדרת במערכת חוברת הדרכה והסברים לשימוש
במערכת .ניתן לפנות לנציג מקורות לשם קבלת הדרכה טלפונית אישית בנוגע להגשת מענה באמצעות המערכת
בדרך המפורטת במסמכי ההליך .מובהר כי מקורות אינה מתחייבת לתת תמיכה טכנית במהלך  3ימי העסקים
שלפני המועד האחרון להגשת מענה ,וכי התמיכה תינתן רק בשעות העבודה המקובלות במקורות.

תנאי סף
רשאים להשתתף בהליך מציעים שקיבלו את מסמכי ההליך ויש בידם הידע ,היכולת ,כוח אדם מיומן וציוד
מתאים לביצוע המטלות המפורטות במסמכי ההליך המלאים ,העומדים בכל תנאי הסף שתמציתם מובאת להלן
ומפורטים במסמכי ההליך המלאים:

מטה החברה  -רחוב לינקולן  9תל-אביב
ת.ד ,20128 .מיקוד  | 6713402ט073-3521576 .
www.mekorot.co.il

Company Headquarters, 9 Lincoln st. Tel Aviv
P.O.B. 20128, 6713402 Israel | T. +972.73.3521576
www.mekorot.co.il

חטיבת משאבי אנוש ומינהל
יחידת רכש ולוגיסטיקה

רשאים להגיש הצעה לביצוע השירותים רופאים אשר עומדים בעצמם בכל תנאי הסף המפורטים להלן או מציע
שמעסיק רופאים שעומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיפים  4 - 2שמפורטים להלן:
 .1עוסק מורשה  -על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול ספרים ותשלומי מס כדין.
 .2המציע בעצמו (ככל שהינו הרופא שיספק את השירותים בפועל במסגרת ההתקשרות נשוא הליך זה) או
רופא המועסק על ידי המציע ,אשר יספק מטעם המציע את השירותים בפועל במסגרת ההתקשרות נשוא
הליך זה ,הינו בעל רישיון ישראלי תקף לעסוק ברפואה.
 .3למציע בעצמו (ככל שהינו הרופא שיספק את השירותים בפועל במסגרת ההתקשרות נשוא הליך זה) או
לרופא המועסק על ידי המציע ,אשר יספק מטעם המציע את השירותים בפועל במסגרת ההתקשרות
נשוא הליך זה ,תעודת הסמכה של רופא מומחה ברפואה תעסוקתית בתוקף אשר הוצאה ע"י משרד
הבריאות ואשר ניתנה  3שנים לפחות לפני המועד האחרון להגשת הצעות להליך זה.
 .4למציע בעצמו (ככל שהינו הרופא שיספק את השירותים בפועל במסגרת ההתקשרות נשוא הליך זה) או
לרופא המועסק על ידי המציע ,אשר יספק מטעם המציע את השירותים בפועל במסגרת ההתקשרות
נשוא הליך זה,
ניסיון תעסוקתי מוכח בתחום התמחות של רפואה תעסוקתית ,במשך  3שנים לפחות במהלך  5השנים
האחרונות שסיומן במועד האחרון להגשת הצעות להליך זה.
 .5המציע בעצמו (ככל שהינו הרופא שיספק את השירותים בפועל במסגרת ההתקשרות נשוא הליך זה) או
רופא מועסק על ידי המציע ,אשר יספק מטעם המציע את השירותים בפועל במסגרת ההתקשרות נשוא
הליך זה קיבל ציון מינימלי של  70בהתאם לקריטריונים הבאים:
•

•

עד  60נקודות לעניין הניסיון:
-

 30נקודות –  3שנות ניסיון ועד  5שנות ניסיון

-

 45נקודות –  5שנות ניסיון ועד  10שנות ניסיון

-

 60נקודות –  10שנות ניסיון ומעלה

עד  40נקודות – התרשמות אישית בראיון .לראיון זה יידרש להגיע הרופא שיספק את השירותים
בפועל .ככל שרופא זה מועסק ע"י המציע ,על המציע להגיע אף הוא לראיון.
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הגשת הצעות ובחינתן
המציע יגיש את הצעתו ,לתיבת הצעות מקוונת במערכת  ,Sourcingvisionבהתאם למפורט במסמכי ההליך

המלאים וזאת עד המועד האחרון להגשת הצעות :מיום  20.07.2021בשעה  12:00בצהריים.
בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה תעשה על פי אמות מידה כספיות בלבד ,בהתאם למחירים שהוצעו על
ידי המציע בטופס ההצעה הכספית שהגיש ,וזאת מבין ההצעות העומדות בכל תנאי הסף ובכל תנאי ההליך כפי
שמוגדרים במסמך זה ונספחיו.

תנאים כלליים
מקורות איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ,איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל
הצעה שהיא ,והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לקיים הליך של  ,Best & Finalאחד או יותר ו/או לבטל
את ההליך על פי האמור במסמכי ההליך ו/או על פי צרכיה.
מקורות שומרת על זכותה לבחור זוכה אחר זוכה.
מקורות שומרת על זכותה להזמין רק חלק מהרכיבים המתוארים בהליך ,לקבל חלקים מההצעה ,או לממשה
בשלבים; ובנוסף ,שומרת לעצמה את הזכות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבטל הליך זה ו/או לצאת בהליך
חדש ו/או לעדכן הליך זה או מועדיו בכל עת ,וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם/לפצותם .הודעה
על הביטול/העדכון תשלח לכל מי שקיבל את מסמכי ההליך כמתואר לעיל.

הבהרות
לבירורים ,שאלות והבהרות ניתן לפנות ,בכתב בלבד ,באמצעות כתיבת הודעה במערכת ""SourcingVision
ו/או באמצעות טעינת קובץ בלבד למערכת .בעת טעינת הקובץ יש לבחור את סיווג הקובץ :שאלה/הבהרה.
באחריות המשיב לוודא קבלת ההודעה בטלפון  .050-8698398 /073-3521576מובהר כי אין לפנות לנציג
מקורות הנ"ל בקשר להליך זה באמצעות טלפון ,פקס או דוא"ל (למעט לצורך וידוא קבלת הודעה כאמור) אלא
אך ורק באמצעות מערכת " "SourcingVisionכאמור לעיל.
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בקשות להבהרות יתקבלו עד ליום  11.07.2021בשעה  12:00בצהרים.
תשובות לשאלות תימסרנה בכתב לכלל המציעים הפוטנציאלים בהליך זה ,ותהוונה חלק בלתי נפרד ממסמך
זה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק תשובות שתימסרנה בכתב תחייבנה את מקורות ,ואין להסתמך על כל
תשובה שניתנה בע"פ בלבד.
מקורות רשאית שלא להתייחס לשאלות אשר התקבלו לאחר המועד הנקוב לעיל ו/או מחמת היותן לא ברורות,
כלליות ,לא ענייניות ,מחמת החשש לחשוף מידע חסוי או מכל טעם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי .חובה
לציין בראש דף השאלות/כותרת הדוא"ל "שאלות הבהרה לבקשה לקבלת הצעות להיכלל בהסכם מסגרת
בתחום מתן שירותי רפואה תעסוקתית".
מובהר בזאת כי למקורות שיקול הדעת הבלעדי לשנות את מסמכי ההליך ותנאי ההתקשרות בהתחשב בשאלות
אשר תופנינה אליה וכי אין בכך כדי להטיל על מקורות חובה כלשהי בהקשר זה.
תשובות לשאלות תימסרנה בכתב לכל המציעים הפוטנציאלים בהליך זה לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת
" ,"SourcingVisionותהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך .למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק תשובות
שתימסרנה בכתב תחייבנה את מקורות ,ואין להסתמך על תשובה שניתנה בע"פ בלבד.
בכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין מסמכי ההליך המקוריים ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות.
במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ,יגבר האמור במסמך ההבהרות המאוחר יותר.

גילוי נאות :מובהר בזאת כי למקורות התקשרות נוספת לקבלת שירותי רפואה תעסוקתית שאינה מכח
ההסכם הקיבוצי (להלן" :ההליך הקודם") וכי הספק לצורך מתן השירותים בהליך הקודם הינו חברת קינן
שפי .מובהר ,כי ככל שחברת קינן שפי ,תבקש להגיש הצעה להליך זה ,היא לא תוכל להציע בהליך זה את
הרופא שמספק מטעמה את השירותים בהליך הקודם.

המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים
http://www.mekorot.co.il/
המודעה פורסמה הן בעיתונות בשפה העברית והן בעיתונות בשפה הערבית
יובהר כי בכל מקרה הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית
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