 28בינואר 2021
לכבוד
משתתפי קול הקורא

קול קורא ממוכן (מקוון)
להתממשקות לפלטפורמה אפליקטיבית של חברת נתיבי איילון בע"מ
הודעת הבהרה מס'  - 1מענה לשאלות הבהרה
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן" :החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם מענה לשאלות ההבהרה בקשר
לקול הקורא שבנדון (להלן" :קול קורא") ,כדלקמן:
 .1מענה לשאלות ההבהרה
מס'

סעיף/נושא

.1

כללי

.2

סעיף 6.2

.3

נספח ד' -
NDA

.4

נספח ד' -
NDA

שאלות/תשובות
שאלה :עד מתי ניתן להגיש הצעות; עד מתי ניתן להגיש שאלות הבהרה?
תשובה :המציעים לקול קורא רשאים להשיב לקול קורא בכל שלב ככל שהם
מוכיחים כי הם עומדים בתנאי הסף .כמו כן ,אין מועד סיום להגשת שאלות
ההבהרה .תשומת לב המציעים לסעיף  7.2.3לקורא הקורא ,לפיו החברה תעניק
מענק בגובה  ₪ 50,000לביצוע ממשק למציע הראשון בכל קטגוריה בהתאם
לתנאים המפורטים בקול הקורא.
שאלה :מדוע עולם התשלומים לתחבורה הציבורית לא נכלל במסגרת הקטגוריות
המפורטות בסעיף  6.2למסמך וזאת באותו האופן בו היישומון מתכנן להציע נסיעות
בקורקינטים שיתופיים ,מוניות ,חניונים וכו'.
תשובה :הנושא של התשלומים עבור תחבורה ציבורית נכלל ביישומון אחר
("התחנה") שפותח על ידי משרד התחבורה והחברה ,והדבר מבוצע כיום בפועל.
לכן גם לא היה צורך לכלול זאת במסמך הקול קורא אלא להתמקד באמצעי
התחבורה המשלימים.
שאלה :האם ניתן להחליף את הסכם ה NDA-שצורף לקול הקורא?
תשובה :הבקשה נדחית.
תשומת לב המציעים לסעיף  11לנספח ד'  NDA -שצורף לקול הקורא ,לפיו
מתחייבת החברה לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ולא להעביר במישרין או
בעקיפין כל מידע אשר יוגדר על ידי המשתתפים כמידע חסוי.
שאלה :האם ניתן לעדכן את ה ,NDA-באופן הבא:
 .1סעיף :5
 .1.1לאחר המילה "נזק" לרשום "ישיר";

 .1.2למחוק את המילים "לרבות הפסד ו/או פגיעה במוניטין" ובמקומם
לרשום "במישרין";
 .1.3את המשפט האחרון למחוק.
 .2סעיף :10
 .2.1יש למחוק את המשפט באמצע הפסקה המתחיל במילים מקבל
המידע יהיה אחראי בעצמו.
תשובה :הבקשה נדחית.
שאלה :האם ניתן להגביל את כתב הסודיות בזמן?
.5

נספח ד' -
NDA

.6

סעיף 8.3.5

תשובה :הבקשה מתקבלת.
תשומת לב המציעים לסעיף  8לנספח ד' –  NDAהמעודכן ,לפיו תקופת הסודיות
תוגבל לתקופה של  5שנים.
שאלה :בסעיף  8.3.5החברה דורשת  -Public APIהאם תוכלו לפרט מה מופיע
בכזה ?API
תשובה :רק במידה וקיים  APIהחשוף לציבור מטעם המשתתף החברה תבקש
לקבל פרטים עליו .מובהר כי סעיף זה איננו חובה.

 .2לתשומת לב המציעים כי מצורף נספח  NDAמעודכן לאור השינויים המפורטים מעלה.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנה להצעתם.
***
חתימת המציע_________________:
שם המציע____________________ :
תאריך___________________ :

