מכרז מס' 01/20
למתן הטבות למתנדבי
פרויקט דרך ערך
כנס מציעים

מרץ 2020

הצורך בשירותים

במסגרת פרויקט דרך ערך תיבחן השפעתם של תמריצים שונים על התנהגות המתנדבים

לצורך כך נדרש מכרז
לרכישת תמריצים שונים
על מנת לאפשר את
הקצאתם למתנדבים

בנוסף לכך תוכל החברה
במסגרת המכרז לספק
תמריצים ללקוחות קצה
אחרים בפרויקטים שונים
שלה לעידוד שינוי
בהרגלי הנסיעה
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מכרז מקוון

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן ,בו הצעות המגישים יוגשו באמצעות מערכת מכרזים אלקטרונית

לא יתקבלו בהליך 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.

•

לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע ,בהודעת דוא"ל ,אישור מהמערכת על ביצוע הרישום עם פרטי
כניסה למערכת .מומלץ למציעים לשמור אישור זה להמשך מעקב ובקרה.

•

המציע יוכל לעיין במסמכי המכרז ולהורידם .את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש
להוריד בלשונית הייעודית לכך .על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות
המפורטות בחוברת תנאי המכרז .לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים ,יש
להגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג :מסמכי חובה ,מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד
שיקבע למענה) ,הודעות נוספות ומסמכי רשות.
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.
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תכולות מרכזיות למכרז

תכולת השירותים המרכזים הנדרשים מזוכה המכרז כמוצג להלן

1

2

3

מימוש התקשרויות קיימות ויצירת התקשרויות חדשות עם בתי עסק לצורך רכישת קופונים
והקצאתם לחברה
מימוש ההתקשרויות והספקת ההטבות לחברה בתוך  7ימים ממועד דרישת החברה להקצאת
קופונים ובכל כמות שתידרש על ידי החברה
נותן השירותים יעדכן את החברה באופן רציף ושוטף בנוגע למספר הקופונים הקיימים
והממומשים ,אודות שינויים בתנאי הקופונים והצעות לקופונים נוספים .נותן השירותים אינו
רשאי להציע הטבות וקופונים או כל שירות אחר אמור למתנדבים הפונים אליו בקשר למימוש
הטבות בפרויקטים

4

קיום קשר רציף עם החברה באשר לכל סוגיה ,מענה ,או בקשה שתהיה בקשר לתכולות
המכרז

5

נותן השירותים יהווה חוליה המקשרת בין צוות התמריצים של החברה המקצה את ההטבות
לבין בתי העסק בהם מממשים משתתפי הפרויקט את ההטבות

6

נותן השירותים יהיה אחראי על הקמת מערך שירות לקוחות והפעלת מערך תיעוד מלא לפניות
הלקוחות ,כפי שיוגדר על ידי החברה ,ויהיה אחראי באופן בלעדי לטיב ומהות השירותים
והמוצרים המסופקים על ידי בתי העסק
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תנאי סף איכותיים

רשאי להגיש הצעה רק מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר

תנאי סף איכותיים

הינו בעל ניסיון בניהול ,רכישה ומעקב אחר מימוש של הטבות בלפחות שני בתי עסק בעלי פריסה ארצית¹
בהיקף של לפחות ( ₪ 2,000,000לא כולל מע"מ) הטבות שמומשו בפועל לכל בתי העסק במצטבר ,בכל
אחת מהשנים .2016,2017,2018
המציע הינו בעל ניסיון בניהול ,רכישה ומעקב אחר מימוש הטבות של לפחות שני בתי עסק בעלי פריסה
ארצית בהיקף של לפחות  30,000הטבות שמומשו בפועל בכל אחת מהשנים .2016,2017,2018
הינו בעל ניסיון ,בכל אחת מהשנים  2017 ,2016ו ,2018 -באספקת הטבות הניתנות למימוש בלפחות 5
בתי עסק בעלי פריסה ארצית המספקים הטבות בלפחות שניים ( )2מהתחומים הבאים :מזון; משקאות;
בידור ופנאי; שטיפת רכבים
המציע קשור בהסכם התקשרות עם בית עסק אחד לפחות שהוא בעל פריסה ארצית ,שמכוחה המציע
מספק לפחות חמש ( )5הטבות מתוך ההטבות נשוא כתב הכמויות המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז

 .1בית עסק בעל פריסה ארצית – בית עסק בעל לפחות  10סניפים הפרוסים ברחבי הארץ כאשר :סניף אחד לפחות ממוקם בחיפה או צפונית לה ,סניף אחד לפחות ממוקם בבאר
שבע או דרומית לה ,ולפחות  4סניפים ממוקמים בין חיפה לבאר שבע.
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תנאי סף משפטיים ופיננסים

תנאי סף משפטיים ופיננסים
הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה)

אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו
מסוג זה ,הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון ,וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976
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ניקוד מרכיב איכות ההצעה
משקל מרכיב האיכות הינו  40%מהציון הסופי משוקלל
כאשר אמות המידה לבחינת מרכיב זה מהציון מפורטות להלן
מרכבי אמת המידה

פירוט ניקוד

מספר לקוחות עבורם מנהל המציע תוכנית לאספקת הטבות
הכוללת הקצאת הטבות לצרכנים סופיים ,ואשר כמות
אחת •
הצרכניים הסופיים הפרטיים הינה מעל  10,000בכל
משלוש השנים האחרונות ()2017,2018,2019
מספר סוגי ההטבות מתוך ההטבות נשוא כתב הכמויות
אשר סופקו על ידי המציע בשנתיים האחרונות להגשת
ההצעות למכרז ()2019 ,2018

ריאיון והתרשמות אישית

•
•
•
•

ניקוד מרבי

בגין כל לקוח –  5נק'

עד  25נקודות

 6-10סוגי הטבות –  5נק'
 11-15סוגי הטבות –  10נק'
 16-20סוגי הטבות –  15נק'
 21סוגי הטבות ומעלה –  20נק'

עד  20נקודות

ראיון התרשמות נתיבי איילון ,בשים לב
לפרמטרים הבאים:
• התרשמות מיכולות מוכחות במתן השירותים
נשוא המכרז
• מידת ומשך הניסיון בפרויקטים ובשירותים
הדומים לשירותים הנדרשים
• התמודדות עם אתגרים
• מערכת הטכנולוגית למתן ההטבות

•
תדירות הדיווח של המערכת האלקטרונית בה ישתמש
המציע לשם מעקב אחר המימוש בפועל של ההטבות על ידי •
•
מתנדבי הפרויקט

תדירות דיווח שבועית –  10נק'
תדירות דיווח יומית –  15נק'
תדירות דיווח אונליין בכל עת –  20נק'

עד  35נקודות

עד  20נקודות
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רשימת הטבות
נקבעה רשימת פריטים וכמויות מכל פריט שיהוו הטבות בהתאם לחלוקה לקטגוריות של הטבה
קטנה ,הטבה בינונית והטבה גדולה

הטבה קטנה
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

קפה קטן
מאפה גדול
קפה ומאפה
סמודיס – פירות
אייס קפה/פקאן/וניל וכדומה
שלגון

הטבה בינונית
•
•
•
•
•
•

ארוחת בוקר

הטבה גדולה
•

המבורגר
שטיפת רכב חיצונית

כרטיס כניסה בודד לפארקי שעשועים/
פארקי מים

•

כרטיס זוגי לכניסה לשמורת טבע/גנים

שטיפת רכב פנימית

לאומיים או אתרי מורשת והנצחה

כריך בשר/צמחוני

בתשלום

כריך טבעוני

•

כרטיס בודד להצגות/מופעים כגון

בקבוק שתייה קלה

מוזיקה ,קסמים ,הצגה ,סטנד-אפ

חטיף אנרגיה

וכדומה

חטיף מתוק
חטיף מלוח

•
•

כרטיס זוגי לסרט "רגיל"
שעון "חכם"

סלט קטן
שייק פירות /ירקות
מנת גלידה בגלידריה
אוזניות ספורט עורף BT
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הצעת המחיר

הצעת המחיר תחושב באופן הבא:

הצפויות לפריט  Xמחיר ליחידת פריט
הצעת מחיר לפריט = מספר היחידות ױ
הצעת מחיר

=

סך הצעות מחיר לפריט

להלן דוגמא מתוך "כתב כמויות" שיקבלו המציעים
סוג ההטבה

מאפיין ההטבה

קפה קטן (כולל על בסיס
סויה)

 200-220 TAKE AWAYמ"ל

המבורגר

לחמניה עם קציצה בשרית/צמחונית
במשקל של  180-220גרם וירקות

כרטיס זוגי לסרט "רגיל"

לכל ימות השבוע

כמות יחידות בשנה

מחיר ליחידה אחת
בשנה

מחיר משוקלל (כמות
היחידות * מחיר ליחידה)

הטבות קטנות

30,000

--

--

הטבות בינוניות

700

--

--

הטבות גדולות

סה"כ קופונים בשנה (לא מחייב):

1,800
32,500

--

-₪

סה"כ סכום ההצעה
הכולל :
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מנגנון הוראות שינוי

רשימת הפריטים והקופונים המסופקים על ידי המציע הזוכה ניתנים לשינוי בהתאם לבאים

1

לחברה המציעה יש אפשרות להצעת הטבות וקופונים נוספים אשר יינתנו לשיקול דעתה
של נתיבי איילון

2

נתיבי איילון שומרת על זכותה לדרוש מהמציע הזוכה הטבות נוספות אשר אינן מוזכרות
במפורש במסמכי המכרז ,ועל המציע הזוכה להראות נכונות ומאמץ להביאן .התמורה
שתשולם למציע הזוכה עבור מתן השירותים הנוספים תקבע בהתאם למחירי השוק
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נתיבי איילון

3

נתיבי איילון רשאית לנהל משא ומתן עם חברות היכולות לספק הטבות בתחום התחבורה.
במידה והושג הסכם ,המציע הזוכה מחויב להספקת ההטבה תמורת הסכום בהסכם +
 10%מהמחיר שהוסכם
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בחירת הזוכה במכרז

המיון הסופי של ההצעות יינתן לאחר שקלול ציון ההצעה האיכותית וציון ההצעה הכספית באופן הבא

 60%ציון כספי

 40%ציון
איכות
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פיצויים מוסכמים

להלן פירוט פיצויים מוסכמים בין נותן השירותים לבין החברה

נושא

סכום הפיצוי המוסכם
 30%הפחתה בתשלום לקופון (אי הקצאת מעל

1

הקצאת קופון אשר לא ניתן לממש אותו בפריסה ארצית ,כהגדרתו

 5סוגי קופונים בפריסה ארצית עשויה להוות

בהסכם

עילה לביטול ההסכם לאלתר – בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי של החברה)
 ₪ 200ליום עיכוב ,מעבר ל 7-ימים ,בהקצאת
קופונים לחברה מכוח הזמנה כמפורט בסעיף

2

עיכוב בשליחת הקופון

3

אי עמידה בדרישות בקשר למענה הטלפוני בהתאם לנספח א'2

 50ש"ח למקרה

אי עמידה בתדירות הדיווח של הדוחות השונים המפורטים בנספח

 ₪ 100ליום עיכוב עד ל 14-ימים
 ₪ 200ליום עיכוב מהיום ה 15-ומעלה

עיכוב בהגשת החוזים החתומים כמפורט בסעיף  8.1למפרט

 250ש"ח ליום עיכוב עד ל 14-ימים
 500ש"ח ליום עיכוב מהיום ה 15-ומעלה

 2.2למפרט השירותים

4

5

א'1

השירותים
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לוח זמנים מכרזי

בחירת זוכה

מועד אחרון
להגשת הצעות
מועד אחרון
לשאלות הבהרה
4.5

כנס מציעים

6.4
22.3

פרסום המכרז

15.3

4.3
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הליך מתן ההטבה למתנדב ומימושו

06

07
בית העסק שולח חיווי
לחברה הזוכה על מימוש
הקופון

מתנדב מממש את
הקופון

05

08

נתיבי איילון מקצה
קופונים למתנדבים

החברה הזוכה שולחת במועדי
הדיווח רשימה של הקופונים
שמומשו לנתיבי איילון ומתבצע
הליך התחשבנות מול המימושים
בפועל

04

01

החברה הזוכה מעבירה את
רשימת הקודים לנתיבי
איילון

החברה הזוכה מתקשרת
עם ספק בנוגע להטבות

02
נתיבי איילון מזמינה
קופונים מהחברה הזוכה

03
החברה הזוכה פונה לבעלי
העסקים לקבלת רשימת קודים
המייצגים קופונים
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תהליך הכנסת תמריצים למערכת ואופן שימוש

טעינת קובץ אקסל
עם קוד קופון  +לוגו
החברה שמספקת
את התמריץ
למערכת ,ע"י שליחה
לויה/מודול הניהול

הקצאת מס'
קודים לאתגר
ייעודי מתוך סך
הקודים הקיימים
לאותו התמריץ

מימוש ע"י
המשתמש במידה
והשלים את
האתגר

קבלת דו"ח מימוש
קופונים מספק
התמריצים

הנחת המוצא :התשלום לספק הקופונים הוא פר מימוש הקופון בפועל (לפי הערכה של אמיר שמש
יועץ התמריצים)

הקופון מוקצה לכל מי שזכה באתגר ,כלומר נחשף בפניו קוד קופון רק בעת זכייה
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הדמיית ממשק המשתמש
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תודה

