מכרז 2/2019
מועצה אזורית גולן
נוסח פרסום
.1

מועצה אזורית גולן (להלן" :הרשות" או "המועצה") מזמינה בזה את
הציבור להציע הצעות למתן שירותי טיפולים שונים מטעם אגף יעוץ וטיפול
(להלן" :השירותים").

.2

את נוסח מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה
הרגילות תמורת  100ש"ח שלא יוחזרו.

.3

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית (בשני עותקים) במעטפה סגורה
ונושאת את מספר הפניה ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום שלישי ,ז' אדר א'
תשע"ט 12.2.2019 ,בשעה  14:30לתיבת המכרזים בלשכת המועצה.

.4

הצעה שלא תוגש במועד לא תובא לדיון.

.5

נוסח הפניה מנוסח בלשון נקבה אך מופנה לנשים ולגברים כאחד.

.6

המועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.

בכבוד רב,
חיים רוקח
ראש המועצה

חתימת המציע___________:

פניה למתן שירותי טיפולים בתחום ילדים ,נוער
והורים באגף יעוץ וטיפול במועצה אזורית גולן
הקדמה
אגף יעוץ וטיפול מפעיל צוות רב מקצועי למתן טיפול רגשי ותמיכתי בילדים ,משפחות,
זוגות ויחידים.
הצוות כולל מטפלים משפחתיים ,עובדים סוציאליים ,דרמה תרפיסטים ופסיכולוגים.

בתחום הטיפולי
 טפול רגשי באמצעות תרפיות שונות.
 טיפול פסיכולוגי.
 טיפול פרטני ,זוגי ומשפחתי.
 קבוצות טיפוליות.
 הדרכות הורים.
גילאים
גילאי הילדים שיטופלו במרכז הם .0-18
ילדים במסגרת החינוך המיוחד הילד ו/או משפחתו יקבלו מענה עד גיל .21

חתימת המציע____________:

תנאי הפנייה
מועצה אזורית גולן (להלן" :המועצה" או "המזמינה") מבקשת מגורמי מקצוע הצעות למתן שירותי
טיפולים שונים באגף יעוץ וטיפול (להלן" :השירותים").
נותני השירותים יספקו שירותי טיפולים שונים באגף יעוץ וטיפול במועצה אזורית גולן ויהיו זכאים
לתשלום בהתאם למחירון נש"ם בהתאם לכשירותם ,כמפורט להלן ובהתאם להזמנת עבודה חתומה
על ידי מורשי החתימה של המועצה בלבד ובהתאם לביצוע השירותים בפועל.
התחומים בהם מבקשת המועצה להתקשר עם נותן שירותים
 .1כל מציע נדרש לעמוד בתנאים החלים על התפקיד לגביו הוא מגיש את הצעתו:
 .1.1פסיכולוג:
 .1.1.1בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה במתן
אחד מהשירותים הטיפוליים המפורטים לעיל למרכזים טיפוליים של רשויות
מקומיות ו/או גופים ציבוריים/ממשלתיים ו/או קליניקות פרטיות.
 .1.1.2נמצא בהתמחות חינוכית /התפתחותית /קלינית .מי שנמצא בהתמחות מחוייב
בהדרכה כפי הנדרש מחוקי ההתמחות.
או
פסיכולוג מומחה חינוכי/התפתחותי/קליני/קליני של הילד בעל ניסיון טיפולי של
שנתיים לפחות.
 .1.2מטפלים רגשיים:
 .1.2.1בתחומי הדעת השונים כגון מטפלים באומנות/דרמה/מוסיקה/תנועה וכיוב' בעלי
ניסיון מוכח של שנתיים לפחות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה במתן אחד
מהשירותים הטיפוליים המפורטים להלן למרכזים טיפוליים של רשויות מקומיות
ו/או גופים ציבוריים/ממשלתיים ו/או קליניקות פרטיות.
 .1.2.2עו"ס /פסיכותרפיסטים בעלי ניסיון מוכח של שנתיים לפחות לפחות שקדמו
למועד האחרון להגשת ההצעה במתן אחד מהשירותים הטיפוליים המפורטים
להלן למרכזים טיפוליים של רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים/ממשלתיים
ו/או קליניקות פרטיות

חתימת המציע____________:

כלל המציעים יצרפו את האישורים הנדרשים להלן:
 .1.3קורות חיים.
 .1.4תואר ראשון בתחום הרלוונטי ותעודת הסמכה מגורם מאושר (בהתאם לצורך לפי סוג
התפקיד).
.1.5

רשיון משרד הבריאות ,ככל שנדרש לתפקיד.

 .1.6פירוט בדבר ניסיון מוכח כפי הנדרש ביחס לכל סוג תפקיד ובהתאם לתקופת הנסיון
הנדרשת.
 .1.1אישורים ו/או המלצות על מתן שירותים
ציבוריים/ממשלתיים.

לרשויות מקומיות ו/או גופים

 .1.8כל מסמך הנדרש לצורך קביעת התמורה בגין השירות לפי מכרז זה ,בהתאם לתעריפי
נש"ם.
 .1.9עמותה תצרף אישור ניהול תקין לשנת .2018
 .1.10עמותה/חברה  -תעודת התאגדות.
 .1.11אישור ניהול ספרים בתוקף.
 .1.12אישור ניכוי מס בתוקף.
 .1.13אישור רישום כעוסק מורשה במע"מ.
 .1.14מסמך ההליך חתום בתחתית כל עמוד.

הגשת הצעה
.2
 .2.1על המציע להגיש את מסמכי המכרז לתיבת המכרזים של המועצה .
 .2.2ההצעה תוגש במשרדי המועצה ותוכנס לתיבת ההצעות בלשכת המועצה בלבד.
 .2.3את ההצעה יש להגיש במשרדי המועצה לא יאוחר מיום שלישי ,ז' אדר א' תשע"ט,
 12.2.2019בשעה .14:30
 .2.4הצעה שלא תימצא בתיבת ההצעות בתאריך ובשעה הנקובים לעיל לא תובא בחשבון.

