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מכרז ממוכן (מקוון) 7/22
למתן שירותי החכרת ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי
פרוטוקול מפגש מציעים
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן" :נתיבי איילון" או "החברה") מתכבדת לפרסם פרוטוקול ממפגש
המציעים אשר התקיים באופן מקוון ביום  27באפריל  ,2022בהתאם לתנאי המכרז שבנדון (להלן:
"המכרז") ,כדלקמן:
נוכחים :
מר אוהד מגלי ,מנהל תחום לוגיסטיקה ,נתיבי איילון;
עו"ד רותם דרויש ,ממונה חוזים התקשרויות ,נתיבי איילון;
נציגי המשתתפים במכרז
.1

למען הסדר הטוב ,מובהר בזאת כי פרוטוקול זה ,לרבות כל מצגת ,מסמך או נושא נוסף
אשר; הוצג על ידי נציגי נתיבי איילון במסגרת מפגש המציעים הינו כלי עזר בלבד לנוחיות
המשתתפים ,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

הסקירה ביחס לשירותים נשוא המכרז ולעיקרי ההליך המכרזי ניתנה באמצעות מצגת.
הובהר ,כי המצגת שהוצגה במסגרת מפגש המציעים מהווה כלי עזר בלבד למשתתפים ,וכי
ההוראות הקבועות במסמכי המכרז הן ההוראות המחייבות בלבד לכל דבר ועניין .בכל
מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המופיע במצגת לבין מסמכי המכרז ,יגברו מסמכי
המכרז.

.3

עו"ד דרויש פתח את המפגש והציג את פעילות חברת נתיבי איילון; הרקע ומטרת המכרז,
וסקר את עקרונות המכרז וההתקשרות נשוא המכרז .להלן עיקרי הנקודות אשר הודגשו על
ידי עו"ד דרויש במסגרת המפגש:
3.1

מכרז ממוכן .למשתתפים נמסרו דגשים בדבר היות המכרז מכרז מקוון והגשתו
באופן מקוון במערכת הממוכנת בלבד ,וכי לא יתקבלו הליך זה הצעות שלא יוגשו
באמצעות המערכת הממוכנת.
בין היתר ,הודגשה חשיבות רישום מראש למערכת לצורך הגשת הצעות למכרז וכן
לצורך ה גשת שאלות הבהרה להליך .כן הודגש כי במועד האחרון להגשת הצעות
כמפורט במסמכי המכרז ולעיל ,המערכת תנעל ולא תהיה אפשרות להגיש את
ההצעות.

.4

.5

.6

3.2

רקע ומטרת המכרז .חברת נתיבי איילון מעוניינת לצאת במכרז ממוכן (מקוון)
לצורך התקשרות במכרז ,להתקשרות עם מציע זוכה אשר יעמוד בתנאי הסף
הקבועים במכרז ,ויתקשר עימה בהסכם להתקשרות למתן שירותי החכרת
ואחזקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי כמפורט במסמכי המכרז.

3.3

תקופת ההתקשרות להצטרפות למכרז תהיה  36חודשים עם אופציה להארכה
לשתי תקופות נוספות (כל אחת בת שנה ,או חלק ממנה).

המשתתפים הופנו לחוברת תנאי המכרז ולפירוט הנדרש במכרז זה.
בכל הנוגע להליך המכרזי ,כפי שהודגשו על ידי עו"ד דרויש ,במסגרת המפגש ,כל מי שעומד
בתנאי הסף ,יצטרף למאגר המסגרת במכרז.
תנאי הסף .המשתתפים הופנו לתנאי הסף הקבועים בסעיף  2לחוברת תנאי המכרז .תנאי
הסף להשתתפות במכרז נסקרו וניתנו דגשים לגביהם .כמו כן ,תשומת לב המשתתפים
הופנתה לסעיף ההגדרות וההבהרות ביחס לתנאי הסף.

לוחות זמנים.
הוצג לוח הזמנים להמשך ההליך המכרזי –
6.1.1

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

 04.05.2022עד השעה 12:00

6.1.2

מועד אחרון להגשת ההצעות:

 26.05.2022עד השעה 12:00

6.2

מסמכי המכרז .מסמכי המכרז ,לרבות הודעות שתפרסם החברה ,זמינים לעיונם
של המשתתפים באתר המכרז המקוון בכתובת וכן באתר נתיבי איילון ,בכתובת
 ,www.ayalonhw.co.ilתחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" .הודגש כי
באחריות המשתתפים להתעדכן ולעקוב אחר ההודעות שיפורסמו באתר החברה.

6.3

מסמכים שיש לצרף להצעה .המשתתפים הופנו לסעיף  7לחוברת תנאי המכרז ,בו
פירוט המסמכים שאותם הם נדרשים לצרף להצעתם.

6.4

עותק מושחר .הובהר כי המציע רשאי להגיש עותק אחד נוסף של המסמכים
שהוגשו על ידו (ללא ההצעה הכספית) ,שבו הושחר המידע שלדעת המציע הוא
מהווה מידע סודי או סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים.
עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית".

6.5

ניגוד עניינים .המשתתפים הופנו לסעיף  12לחוברת תנאי המכרז ,המפרט את
הוראות החברה ביחס לניגוד העניינים.

6.6

דרישות ביטוח .תשומת לב המשתתפים הופנתה לדרישות הביטוח שיפורסמו
במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות.

למען הסר ספק ,מובהר כי למעט ביחס לנושאים אשר צוין לגביהם במפורש אחרת ,בכל מקרה
של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בפרוטוקול זה להוראות הקבועות במסמכי המכרז ,יגברו
ההוראות הקבועות במסמכי המכרז.
***

פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום
ממנו להצעתם.

שם המציע____________________ :

תאריך___________________ :

חתימת המציע_________________:

