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לכבוד
משתתפי מפגש המציעים

מכרז מסגרת ממוכן (מקוון) 1/20
לאספקת הטבות לפרויקט דרך ערך ולפרויקטים נוספים
פרוטוקול מפגש מציעים
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן" :נתיבי איילון" או "החברה") מתכבדת לפרסם פרוטוקול ממפגש
המציעים אשר התקיים באופן מקוון באמצעות אפליקציית  ,Zoomביום  ,15.3.2020בהתאם לתנאי
המכרז שבנדון (להלן" :המכרז") ,כדלקמן:
נוכחים :
גב' רעות בורוכוב – מנהלת תחום ייזום פרויקטים ,חטיבת טכנולוגיה וחדשנות;
מר ברק הראל-יפתח – שותף בחברת ;MNS
עו"ד מורן עמנואל – ממונה חוזים והתקשרויות ,אגף חוזים והתקשרויות ,נתיבי איילון;
נציגי המשתתפים במכרז.
.1

למען הסדר הטוב ,מובהר בזאת כי פרוטוקול זה ,לרבות כל נושא נוסף אשר הוצג על ידי נציגי נתיבי
איילון במסגרת מפגש המציעים הינו כלי עזר בלבד לנוחיות המשתמשים ,ואולם אין באמור באיזה
מבין המפורטים לעיל ולהלן כדי לגרוע ו/או לסתור את ההוראות הקבועות במסמכי המכרז בנושאים
האמורים ,ומסמכי המכרז ,כפי שפורסמו על ידי נתיבי איילון ,לרבות כל הבהרה שפורסמה ו/או
תפורסם על ידי נתיבי איילון ,הינם המסמכים המחייבים בלבד.

.2

מר ברק הראל-יפתח פתח את המפגש וסקר את הפרויקט נשוא המכרז ועיקרי תכולת השירותים
המקצועיים הנדרשים במסגרת המכרז .מר הראל -יפתח הדגיש את ההיבטים המקצועיים הנדרשים
ובין היתר עמד על אופן ביצוע השירותים ,אופן מימוש ההטבות נשוא המכרז ,מנגנון התשלום ,מנגנון
השינויים ואספקת הטבות נוספות.

.3

עו"ד מורן עמנואל סקרה את מסמכי המכרז ותנאיו ,ולהלן עיקרי הדברים:
3.1

מטרת המכרז .מטרת נתיבי איילון במכרז זה ,הנה להתקשר עם מציע זוכה אחד ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,אשר יעמוד בתנאי הסף הקבועים למכרז.
במסגרת המכרז ,מבקשת נתיבי איילון להתקשר בהסכם מסגרת עם ספק בעל ידע וניסיון
מוכחים באספקת קופונים ובהתאם לתנאים הקבועים במכרז זה.
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למען הסר ספק ,מובהר כי הכמויות ו/או היקפים המובאים במסגרת מסמכי המכרז הינו צפי
בלתי מחייב ,שנעשה על בסיס הערכה ובדיקות של החברה ובהתאם לצרכיה ,ואין בו כדי
להוות התחייבות מצד החברה כי בפועל יבוצעו או יוזמנו הטבות ו/או שירותים בכל כמות
ו/או היקף ו/או תמהיל שהוא.
3.2

תנאי סף .המשתתפים הופנו לסעיף  2לחוברת תנאי המכרז ,וניתנה סקירה לגבי תנאי הסף
הקבועים למכרז .כן הודגשו ההגדרות וההבהרות ביחס לתנאי הסף בסעיף הנ"ל ,המהוות
חלק בלתי נפרד מתנאי הסף.

3.3

הוכחת העמידה בתנאי הסף ואמות המידה האיכותיות .הודגש בפני המשתתפים החשיבות
שבהגשת הצעה מלאה ,הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים לצורך הוכחת
העמידה בתנאי הסף וניקוד האיכות .המשתתפים התבקשו להשלים באופן מלא את כל
הטפסים ,התצהירים והאסמכתאות הנדרשים מהם ומאנשי הצוות מטעמם .המשתתפים
הופנו בעניין זה לנספחים  8 ,7ו 8.1-לחוברת תנאי המכרז.
אמות המידה לבחירת הזוכה .הובהר למשתתפים כי אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה
הינן  40%איכות ו 60% -מחיר וכי המציע בעל הציון המשוקלל הגבוה ביותר יזכה במכרז,
וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז.

3.5

מכרז מקוון .הובהר למשתתפים כי מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה
19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג –  .1993המשתתפים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך
שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי
חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") ,וכי לא יתקבלו הליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות
המערכת הממוכנת.
כל המעוניין להשתתף במכרז ,נדרש להירשם מראש להשתתפות במכרז .לצורך הרישום
מראש ,יש להיכנס ללינק למערכת הממוכנת אשר יפורסם באתר נתיבי איילון תחת לשונית
"מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי ,למלא את הפרטים הנדרשים ולשלוח את בקשת הרישום
לא יאוחר מ 48 -שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות .מומלץ להקדים ולהירשם כדי
שלא לאחר בהגשת ההצעות עקב עיכובים ותקלות אפשריות שונות.
הצעת המחיר תוגש בלשונית הייעודית לכך בכתובת האתר בלבד ,ולאחר שהמציע יאשר
בלחיצה על כפתור אישור שליחת הצעת המחיר.
המערכת תחתום ,תצפין ותשלח את הצעת המציע באופן מוצפן שאינו ניתן לצפייה ע"י אף
גורם טרם הגיע מועד פתיחת התיבה ע"י ועדת המכרזים ו/או מורשי הפתיחה מטעמה.

3.6

לוח זמנים להליך .הובהר כי לוח הזמנים הקבוע להמשך ההליך הינו:
 22.3.2020בשעה ;12:00
המועד האחרון לשאלות הבהרה -

3.4

המועד האחרון להגשת ההצעות

-

 6.4.2020עד השעה.12:00 :
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3.7

הגשת הצעות .הובהר למשתתפים כי את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המקוונת עד
המועד האחרון להגשת הצעות .הובהר כי לא ניתן יהיה להגיש הצעות לאחר המועד האחרון.

3.8

תקופת ההתקשרות .ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של עד  12חודשים .לנתיבי
איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת
ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד  12חודשים כל אחת.

3.9

ניגוד עניינים .תשומת לב המשתתפים לסעיף  11לחוברת תנאי המכרז ,המפרט את הוראות
החברה ביחס לניגוד העניינים.

פרוטוקול זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום
ממנו להצעתם.
שם המציע____________________ :
תאריך___________________ :

***
חתימת המציע_________________:

