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 שירותי בריאות השן לתלמיד 

 9/2022/בשמכרז פומבי 

   להשתתפות במכרזתנאים  

  תנאים להשתתפות במכרז  .2

זה  רשאים   במכרז  התנאים   יםהעומד  משתתפיםלהשתתף  בכל  במכרז,  ההצעות  הגשת  במועד 

 המפורטים להלן:

 תנאי סף מנהליים 

 תאגיד רשום כדין בישראל.   המשתתף הינו 

להצעתו   לצרף  המשתתף  על  זה  בתנאי  עמידתו  הוכחת  של לצורך  עדכני  נתונים  תדפיס 
 .)אין צורך בפירוט שעבודים( החברות או ברשם הרלוונטיהמשתתף בספרי רשם 

כמפורט    1976- ו" תשל,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  התנאים  כל  מקיים אתהמשתתף   
 : להלן

המשתתף בעל אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כדין ועל דיווח כדין על הכנסותיו ועל   
 לחוק האמור;   2עסקאות כנדרש לפי סעיף 

 ם דיני העבודה;  ב לחוק האמור בקשר עם קיו2הוראות סעיף המשתתף עומד ב 

)סעיף   בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותלחוק האמור  1ב2 המשתתף מקיים את הוראות סעיף 
  . לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות(

  לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו:

 תתף משה  כיאו העתק ממנו המעיד  ,  או מיועץ מס  מרו"ח  מפקיד שומהתקף  ישור  א -
שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס רשומות  החשבונות והפנקסי  את  מנהל  

לפקיד השומה  או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח 1975-ערך מוסף, התשל"ו
 עפ"י דין.  למנהל על עסקאות על הכנסותיו ולדווח

דיני עבודה - גוף    -תצהיר מקור בדבר קיום   המצורףבנוסח  ,  ציבוריתנאי לעסקה עם 
 (.  1)נספח   המכרז למסמכי

, בנוסח תנאי לעסקה עם גוף ציבורי  -מקור בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות  תצהיר -
 (. 2 נספח)  המכרז למסמכי המצורף

  בשנים  התאגידים  ברשות  שנתית  אגרה  חובות  בעל  אינו  שתתףהמ  -  תאגיד הינו    המשתתףש  ככל 
 . חוק  מפרת כחברה רישום לפני בהתראה או  חוק  מפרת חברה  , וכן אינו2022לשנת  שקדמו

כי   עמותהמובהר  הינו  שהמשתתף  בעל    ככל  הינו  המשתתף  כי  ,  תקין  ניהול   אישורנדרש 
   .2022לשנת  בתוקף, העמותות רשם מטעם
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  לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו:

נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן   -  הינו תאגיד  שהמשתתף  ככל -
שכתובתו:  התאגידים,  רשות  של  האינטרנט  אתר  דרך  להפקה 

Taagidim.justice.gov.il    מצוינים   לא)בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה"( בו 

 מצוין  לאהינו חברה כי    שתתףואם המ   2022לשנת  דמו  חובות אגרה שנתית לשנים שק
 . שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק

לשנת   בתוקף,  העמותות  רשם  מטעם,  תקין  ניהול  אישור  -ככל שהמשתתף הינו עמותה -
2022.   

  עובדיו  לכל   סוציאליים  ותשלומים   שכר  תשלומי  מבחינת  חובותיו  בכל  יעמוד   כי   מתחייב   המשתתף 
 . ההתקשרות במהלך

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר בדבר קיום החקיקה  
  (.3נספח ) המכרז  למסמכי המצורףבנוסח בתחום העסקת עובדים, 

 ים את הגשת הצעתו למכרז.יאם עם מציעים פוטנציאלילא ת  שתתףהמ 

בנוסח לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר אי תיאום מכרז,  
   (.4נספח )  המכרז למסמכי המצורף

, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח  מקורלהצעה במכרז צורפה ערבות   
הפ חוק  פי  על  בביטוח  לעסוק  רישיון  שברשותה  ביטוח  חברת  קרי  פיננסים,  בארץ,  שירותים  על  יקוח 

בסך  לבקשת המשתתף במכרז,  וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון,    1981-התשמ"א
ותנאי    להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרזוזאת    8.12.2022  לפקודת החברה, בתוקף עד ליום₪,    300,000של  

   .(5נספח המצורף ) , לפי נוסח הערבות חוזה ההתקשרות במסגרתו

 ".  ערבות המכרז" –הערבות, כאמור, תיקרא להלן 

מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח  

  עצמה ולא על ידי סוכן שלה. 

עותק של ערבות  או  צילום או העתק  להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל   יש לצרף 
 כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק /חברת הביטוח מוציא הערבות.

יעמוד   לא  שהמשתתף  אימת  כל  המכרז,  ערבות  את  לחלט  רשאית  תהיה  החברה 
ו/או שינהג בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת    בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז

 . בהליכי מכרז

 תנאי סף מקצועיים 

של    ניסיון  בעל  לפחות    36המשתתף  להגשת  חודשים  האחרון  למועד  שקדמו  השנים  שש  במהלך 
 .  באספקת והפעלת מערך שירותים רפואיים לבני אדםהצעות במכרז, 

תיאור של הניסיון הקודם,  על המשתתף לצרף להצעתו  לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה  
   .(6נספח  ) בנוסח המצ"ב

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
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לא כולל מע"מ,  (, לפחות,  שקלים חדשיםמיליון    עשרה₪ )  10,000,000הכנסות של    היקףלמשתתף   
חודשים( מבין חמש השנים שקדמו למועד    12במתן שירותים רפואיים לבני אדם במשך שנה אחת רצופה )

 האחרון להגשת הצעות במכרז.   

על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה  
 .  (7נספח ) בדבר היקף ההכנסות כאמור, בנוסח המצ"ב קורמרו"ח 

כשכל אחד   בשירותים רפואיים, כהגדרתו של מונח זה להלן,  עובדים  15  לפחות  המשתתף העסיק 
הועסק   מתוך  רצופים  חודשים    12במשך  מהעובדים  השניםלפחות  להגשת    שלוש  האחרון  למועד  שקדמו 

 .  ההצעות למכרז

לו    פק)מו   מעביד -מי שיש בינו לבין המשתתף יחסי עובד (  1)  -  בסעיף זה משמע"עובדים"  
למתן    עימו   משתתף בהתקשרותהמי ש(  2)  או  ;(בהיקף של חצי משרה לפחות  תלוש משכורת

שקדמו למועד    השנים שלוש  מתוך  לפחות  החודשים    12  - ובלבד שבכל אחד מ  ,שירותיםה
ביצע נותן השירותים שירותים רפואיים מטעם המשתתף   האחרון להגשת ההצעות למכרז

   והוציא למשתתף חשבוניות מס בגינם.

  רפואיים  שירותיםבסעיף זה משמע עובדים בפועל באספקת  "  בשירותים רפואיים  עובדים"
ופא שיניים, מקדמי בריאות  לבני אדם )רופאים, רופאי שיניים, אחיות, שיננית, סייעת לר

עובדי   א כוללל,  (2008- וכל מקצוע לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח
 .  הנהלה ומשק

על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף בדבר   לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה
 .  (8נספח  ) מספר העובדים שמעסיק כאמור, בנוסח המצ"ב

ל   12הפעיל, במשך  המשתתף    מועד האחרון  חודשים רצופים לפחות במהלך שלוש השנים שקדמו 
עובדי מינהלה   6, מערך תומך של שירותי אדמיניסטרציה ובכלל זאת העסיק לפחות  להגשת ההצעות למכרז

העוסקים בשיווק, תיאום ביקורים, מעקב אחר ביצוע תכנית עבודה, קבלה וסריקה של חומרים ורשימות,  
  וכדומה.   ניהול תיקי טיפולים

על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף בדבר   לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה
 .  (9נספח  ) מספר העובדים שמעסיק כאמור, בנוסח המצ"ב

 למשתתף צוות ניהול לביצוע השירותים מטעמו כמפורט להלן:  

: בעל תואר אקדמי ראשון )לפחות( ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל ובעל ניסיון  מנהל פרויקט 
השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז בניהול    8שנים לפחות במהלך    5מוכח של  

 מערך לאספקת שירותים רפואיים לבני אדם.  

אות שן וינהל  מנהל הפרויקט יהיה אחראי על הקמת המערך לאספקת שירותי ברי
בפועל את כל מערך הענקת השירותים השוטף עפ"י המכרז וכל השירותים יבוצעו  
בפיקוחו הישיר. כמו כן, ישמש מנהל הפרויקט כאיש הקשר בין מרכז השלטון  
המקומי והחברה לזוכה ובין הזוכה לבין הגורמים המנהלים ברשויות המקומיות.  

 קט זה.  מנהל הפרויקט יעסוק אך ורק בניהול פרוי 

זה   בתנאי  עמידתו  הוכחת  המסמכים  לצורך  את  להצעתו  לצרף  המשתתף  על 
 : שלהלן

 קורות חיים של מנהל הפרויקט המוצע   -

 תעודות השכלה של מנהל הפרויקט המוצע   -
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ו - המשתתף  חשבון  הצהרת  רואה  הפרויקט    מקוראישור  מנהל  העסקת  על 
להעסקת מנהל  ( או התחייבות  10נספח  המוצע אצל המשתתף בנוסח המצ"ב )

( 11נספח  הפרויקט אצל המשתתף ככל שייקבע כזוכה במכרז בנוסח המצ"ב )
הגשת  האחרון ל)ככל שמנהל הפרויקט אינו מועסק אצל המשתתף נכון למועד  

   ההצעות למכרז(.

וינהל את הפ :  רופא שיניים  בעל התמחות    רפואית אצל המשתתף,   -עילות המקצועית  אשר ירכז 
ובעל    שנות ניסיון לפחות ברפואת שיניים  7בעל  ברפואה ציבורית או בעל התמחות ברפואת שיניים לילדים,  

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בניהול או   5שנתיים ניסיון לפחות, מתוך  
ויות מקומיות ו/או קופות חולים  הוראה בפרויקטים של קידום בריאות בקהילה במסגרת פעילות של רש

   ו/או גופים ציבוריים ו/או צה"ל ו/או משרדים ממשלתיים וכיו"ב.

זה   בתנאי  עמידתו  הוכחת  המסמכים  לצורך  את  להצעתו  לצרף  המשתתף  על 
 : שלהלן

 המוצע   רופא השנים קורות חיים של  -

 המוצע   רופא השיניםשל  ותעודות הסמכה  תעודות השכלה -

לעיל  למען הסר ספק מוב  כי שני בעלי התפקידים האמורים  יוכלו להתבצע   לאהר בזאת 
אחד   לכל  שונים  אנשים  שני  להציע  המשתתף  על  וכי  אחד  תפקיד  בעל  ידי  על  בפועל 

 מהתפקידים המפורטים לעיל. 

גוף שעוסק בשיווק מוצרי גהות ו/או אביזרי לימוד לבריאות הפה והשיניים לא רשאי להגיש הצעה   
כל גוף שהינו בעלים ו/או מפעיל של מרפאת שיניים )לרבות ומבלי למצות קופות  כמו כן,    במסגרת מכרז זה.

לא רשאי להגיש הצעה, במסגרת מכרז זה, לאזור, אשר בו מצויה מרפאת   (חולים, חברות ביטוח וכיו"ב
 שיניים כאמור.  

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף הצעתו הצהרה של המשתתף בנוסח 
 (.  12מצ"ב )נספח ה

כמפורט בחוזה ההתקשרות, פעילות הזוכה ברשות מקומית כלשהי באמצעות רופא שיניים המעניק   
של מרפאת  בשיווק טיפולי שיניים באותה רשות, תהיה מותנית בהתחייבותו של רופא השיניים שלא לעסוק 

)האמור    בריאות השן לתלמידבה הוא מועסק, במסגרת פעילותו בשירותי  או    /ו השיניים אותה הוא מפעיל  
שעודכנה    8מהדורה    -הפעלת שירותי בריאות השן לתלמיד    -  8.2לנוהל    8.1.2.2לאמור בסעיף    בנוסף לעיל הינו  

   למכרז זה כנספח ג'.  המצורפת (22.4.22ביום 

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והמסמכים הנדרשים במכרז, כולל דרישת   
הניסיון והערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד. מובהר כי לא תותר הגשת הצעה משותפת ע"י מספר 

 . גופים

 


