 6בינואר 2021

מכרז ממוכן (מקוון) 58/20
למתן שירותי אחזקה ,שדרוג והקמה של מערך מתקנים ומערכות ווידאו
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן" :נתיבי איילון" או "החברה") מתכבדת לפרסם פרוטוקול
ממפגש המציעים אשר התקיים באופן מקוון ביום  27בדצמבר  ,2020בהתאם לתנאי המכרז
שבנדון (להלן" :המכרז") ,כדלקמן:
נוכחים :
גב' מיטל ספיר ,מנהלת תחום פרויקטים ,חטיבת תפעול ואחזקה ,נתיבי איילון;
גב' שלי גרגיר ,מנהלת תחום פרויקטי תפעול ,חטיבת תפעול ואחזקה ,נתיבי איילון;
מר רועי אוחיון ,יועץ מקצועי למכרז;
עו"ד טל כהן ,ממונה התקשרויות בכיר ,נתיבי איילון;
עו"ד רותם דרוויש ,אחראי 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 כהן 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 כהן 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 הגשת שאלות הבהרה להליך .כן הודגש כי במועד האחרון להגשת
הצעות כמפורט במסמכי המכרז ולעיל ,המערכת תנעל ולא תהיה אפשרות להגיש
את ההצעות

3.2

רקע ומטרת המכרז .חברת נתיבי איילון מעוניינת לצאת במכרז ממוכן (מקוון)
לצורך התקשרות עם ספק אשר ייתנו לחברה שירותי אחזקה ,שדרוג והקמה של
מערך מתקנים ומערכות ווידאו .מתן השירותים יתבצע בתוואי הקיים של
החברה וכן ,במקטעים נוספים אשר החברה עשויה לקבל תחת אחריותה בעתיד.
תוואי המצלמות הקיים כיום הינו בין מחלף חולות לחיבור כביש  2 / 20הכוללים
כ 40-אתרי מצלמות.

.4

מר אוחיון ביקש להציג את מפרט השירותים הנדרשים מהזוכים במכרז .להלן עיקרי
הנקודות אשר הודגשו על ידו:
4.1

מתן שירותי אחזקה כוללת של כלל המתקנים והאתרים הקיימים.

4.2

אספקה והתקנה של אתרי מצלמות שטח.

4.3

מתן שירותי עבודות שירות עבור המזמינה ,כמפורט בפרק  5למפרט האחזקה.

4.4

מוקד שירות לקוחות.

4.5

אחריות  -אחריות יצרן על המקנים והרכיבים ,לרבות תיקון כל תקלה והחלפת
ציוד תקול במידת הצורך ,כמו גם תחזוקה מונעת ושבר.

למען הסר ספק מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע הזוכה לבצע
שירותים ועבודות נוספות אשר אינן מוזכרות במפורש במפרט האחזקה ובמפרט הטכני
ובסעיף זה (להלן" :עבודות נוספות") ,הנובעים והקשורים מעצם טבעם וטיבם בשירותים
נשוא המכרז
.5

אופי השירותים:
5.1

במסגרת פעילותה ,מבקשת החברה להתקשר עם מציע זוכה לטובת קבלת
שירותי אחזקה ,שדרוג והקמה של מערך מתקנים ומערכות ווידאו לטובת ניהול
הכבישים והמרכזים.

5.2

מבלי לגרוע מהאמור במפרט שירותי האחזקה המצורף כמסמך ג' למסמכי
המכרז (להלן" :מפרט האחזקה") ובמפרט הטכני המצורף כמסמך ד' למסמכי
המכרז (להלן" :המפרט הטכני") ,מובהר כי השירותים נשוא המכרז כוללים
ביצוע של כל הפעולות ,האישורים והעבודות הדרושות לפעילות תקינה של
האתרים ,בין אם הפעולות הללו מוגדרות במפורש במסמכי המכרז זה או לאו.

5.3

מובהר כי השירותים נשוא המכרז כוללים שירותי אחזקה ,בהתאם למפורט
במפרט האחזקה ביחס לאתרים קיימים ,במסגרתם מתחייב המציע לתקן ,החל
ממועד מתן צו התחלת עבודה ,כל פגם ,נזק ו/או תקלה באתרים ,לרבות תיקון
והחלפה בציוד חדש במידת הצורך ,וביצוע כל עבודות הנדרשות עד להשמשה
מלאה ותקינה לשביעות רצון של נתיבי איילון ,בשיטת ה ,TOTALRISK -והכל
כמסגרת התמורה הקבועה במכרז.

5.4
.6

תשומת לב המשתתפים הופנתה לסעיף  1.5לחוברת תנאי המכרז המתייחס לכתב
הכמויות למכרז ומנגנון התמורה מכוחו.

להלן עיקרי הנקודות הנוגעות להליך המכרזי ,כפי שהודגשו על ידי עו"ד כהן ,במסגרת
המפגש:
6.1

נוסחת הניקוד –  100%מחיר .הובהר למציעים כי הם מתבקשים למלא בטופס
הצעת המחיר המקוון ,את אחוז ההנחה הגורף המוצע על ידם למתן השירותים
המפורטים במכרז זה.

6.2

התחרות בין המציעים תהא על אחוז ההנחה הגורף המוצע על ידם ביחס
למחירון השירותים.

6.3

יובהר כי המחירים המפורטים בנספח  2.1הם לצרכי השקלול בלבד ולא יחייבו
את החברה לרכוש שירותים בהיקף כלשהו.

6.4

התמורה תשולם רק עבור שירותים שיוזמנו ויסופקו בפועל לשביעות רצונה של
החברה.

6.5

הצעת המחיר היא קבועה ,כוללת וסופית ,היא אינה צמודה למדד כלשהו והיא
כוללת כל מס או היטל החל על ביצוע עבודה זו ,למעט מע"מ.

.7

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.

.8

תקופת ההתקשרות .תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של12 -
חודשים .לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה) ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את
תקופת ההתקשרות ב 4 -תקופות נוספות ,בנות עד  12חודשים כל אחת.

.9

שלבי המכרז .המשתתפים הופנו לסעיף  3לחוברת תנאי המכרז ,המפרט את שלבי המכרז
ותהליך בדיקת ההצעות ,וניתנו הסברים לגבי שלבי המכרז השונים:
9.1

שלבי המכרז
שלב א'  -בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף של ההליך

9.1.1

בשלב זה תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז .רק מציעים
העומדים בעצמם בתנאי הסף של ההליך יעברו לשלב ב'.
שלב ב'  -ניקוד רכיב המחיר

9.1.2

בשלב זה יבדקו הצעות המחיר של המציעים.
התחרות בין המציעים במכרז תתבסס במלואה ( )100%על בחינת הצעות
המחיר.
.10

לוחות זמנים .הוצג לוח הזמנים להמשך ההליך המכרזי –
10.1.1

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:

 03.01.2021עד השעה 12:00

10.1.2

מועד אחרון להגשת ההצעות:

 17.01.2021עד השעה 12:00

10.2

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

10.3

מסמכים שיש לצרף להצעה .המשתתפים הופנו לסעיף  5לחוברת תנאי המכרז,
בו פירוט המסמכים שאותם הם נדרשים לצרף להצעתם.

10.4

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".

10.5

ניגוד עניינים .המשתתפים הופנו לסעיף  13לחוברת תנאי המכרז ,המפרט את
הוראות החברה ביחס לניגוד העניינים.

10.6

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_________________:

