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.1

מבוא
1.1

כללי
חברת תיבי איילון בע"מ )להלן" :החברה" או " תיבי איילון"( מזמי ה בזאת קבלת
הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת מיוחד לאספקת תווי שי לעובדי חברת תיבי
איילון בחגי ישראל ובמועדים וספים ,בהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת ,והכל
כמפורט במסמכי המכרז.

1.2

1.3

רקע
1.2.1

תיבי איילון ה ה חברה ממשלתית כמשמעותה בתק ה 3ד)א( לתק ות חובת
המכרזים תש "ג ,1993-העוסקת בעיקר ב יהול ,תכ ון וביצוע של פרויקטים
תחבורתיים ותשתיתיים ,כזרוע ביצועית של משרד התחבורה והבטיחות
בדרכים )להלן" :משרד התחבורה"( ,רשויות מקומיות וגופים ציבוריים
שו ים.

1.2.2

מאז הקמתה ,צברה תיבי איילון יסיון ה דסי ו יהולי רב בפרויקטים
מטרופולי ים ועירו יים מורכבים ורחבי היקף ,וכיום היא אחת מהחברות
המובילות בתכ ון וביצוע פרויקטים בתחום התשתיות והתחבורה במדי ת
ישראל.

1.2.3

תיבי איילון מעסיקה כ 220-עובדים ,להם היא מעו יי ת במתן תווי שי לחג
פעמיים בש ה ,ועוד במתן שי ו/או תווי שי בעבור אירועי פרט כגון חתו ה;
לידה; ימי הולדת ועוד.

1.2.4

משכך ,במסגרת מכרז זה ,ולצורך הע קת תווי שי לעובדי החברה בחגי ישראל
ובמועדים וספים ,מבקשת תיבי איילון להתקשר בהסכם עם ספק אשר הי ו
גורם מקצועי בעל ידע ו יסיון מוכחים בתחום השירותים ה דרשים.

1.2.5

למען הסר ספק ,מובהר כי בביצוע השירותים עבור תיבי איילון ,מתחייבים
המציעים במתן שירותים בהתאם למסמכי המכרז ,מסמכי המטלה )כהגדרת
מו ח זה להלן( ,וכן בהתאם לה חיות תיבי איילון ו הלי תיבי איילון ,כפי
שיעודכ ו מעת לעת.

מטרת המכרז
מטרת תיבי איילון במכרז זה ,ה ה להתקשר עם עד  2מציעים זוכים בחלוקה לשתי
קטגוריות המפורטות בסעיף  1.4לעיל ,אשר יעמדו בת אי הסף הקבועים לכל קטגוריה
במכרז ,אשר יספקו תווי שי לעובדי תיבי איילון בהתאם לדרישות השו ות ולמטלות
הביצוע מעת לעת ,על פי הצורך ובהתאם לת אים הקבועים במכרז ולשיקול דעתה.
השירותים שוא המכרז יוע קו ל תיבי איילון בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,לרבות
חוברת ת אי מכרז זו )מסמך א' למסמכי המכרז( ,והסכם ההתקשרות המצורף כמסמך
ב' למסמכי המכרז ,ובכלל זה מסמכי מטלת הביצוע )כהגדרת מו חים אלו לעיל ולהלן(.
תשומת לב המציעים מופ ית לרשימת המסמכים המהווים את מסמכי המכרז ,כמפורט
בסעיף  2להלן.

1.4

1.5

חלוקה לקטגוריות
1.4.1

קטגוריה א' – לבחירת העובד בחגי ישראל – מתן תווי שי דיגיטליים או מת ה
פיזית מתוך קטלוג בחירה שיו פק לחברה לכלל עובדי החברה )להלן:
"קטגוריה א"(.

1.4.2

קטגוריה ב' – תווי שי או מת ה פיזית בשווי המת ה באירועי פרט בהתאם
להזמ ת החברה )להלן" :קטגוריה ב"(.

הגשת הצעה ליותר מקטגוריה אחת
1.5.1

1.6

תשומת לב המציעים מופ ית לכך ,כי מציע במכרז יהיה רשאי להגיש את
הצעתו לכל קטגוריה ב פרד או לשתי הקטגוריות .תשומת לב המציעים
מופ ית לטופס ההצעה המצורף כ ספח  2לחוברת ת אי המכרז ,במסגרתו על
המציעים לסמן האם הצעתם מוגשת כהצעה לקטגוריה אחת או שתיים.

הגדרות
לצרכי מכרז זה ,משמעות המו חים שלהלן תהיה כפי שזו מפורטת בצידם:
"החברה" "/תיבי
איילון"

-

חברת תיבי איילון בע"מ או גוף מוסמך במסגרתה
ו/או מטעמה ,לפי הע יין ועל פי כל דין;

"המכרז"

-

מכרז זה אשר פורסם על ידי תיבי איילון ,על כל
ספחיו ,מסמכיו והעדכו ים וההבהרות שצורפו אליו;

"הסכם
ההתקשרות"

הסכם ההתקשרות אשר ייחתם בין תיבי איילון לבין
מי שייבחר על ידי תיבי איילון כמציע הזוכה במכרז,
ב וסח המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז;

-

"השירותים"

-

השירותים שוא המכרז ,בהתאם למסמכי המכרז
ולמסמכי מטלות הביצוע לרבות השירותים
המפורטים בסעיף  1.7להלן;

"הזמ ה"

-

הזמ ה ספציפית למתן שירותים ביחס לאספקת תווי
שי לחג או למועד אחר ,אשר יבצע המציע הזוכה;

"מציע"

-

מי שהגיש הצעה למכרז;

"המציע הזוכה"

-

מציע אשר יוכרז כזוכה במכרז ,עמו תחתום החברה
על הסכם התקשרות אשר וסחו מצורף כמסמך ב'
למסמכי המכרז.

"תווי שי"

-

כרטיס דיגיטלי בעל ערך כספי קוב וסופי המאפשר
רכישת טובין ושירותים במגוון בתי עסק אותם ציין
המציע הזוכה במועד ה פקת הכרטיס.

1.7

תכולת השירותים לפי חלוקה לקטגוריות
1.7.1

בכוו ת תיבי איילון להתקשר עם עד  2מציעים זוכים לשתי הקטגוריות אשר
יע יקו את השירותים ה דרשים על פי מסמכי המכרז ובהתאם להזמ ות כפי
שתועבר ה מעת לעת ,והכל בהתאם לה חיות תיבי איילון:
א .תווי שי/מת ות )בהתאם לבחירתו של העובד( לחגים לכלל עובדי החברה,
פעמיים בש ה;
ב .תווי שי אי דיבידואלים לאירועי פרט.

1.7.2

מובהר בזאת ,כי בשים לב למהות השירותים ,אופיים וחשיבותם ,אין בתיאור
השירותים כאמור בסעיף זה לעיל כדי להוות רשימה סגורה ביחס לשירותים
ה דרשים והחברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהמציע הזוכה שירותים
וספים אשר יידרשו לה ,הקשורים וה דרשים מעצם טבעם וטיבם לשירותים
עצמם ו/או לשירותים ה מצאים בתחום עיסוקו ומומחיותו של המציע.

1.7.3

חלוקה לקטגוריות:
קטגוריה א' – תווי שי או מת ה בראש הש ה ובפסח לכלל עובדי החברה,
בהתאם לבחירת העובד:
בסמוך לראש הש ה ולחג הפסח ,תעביר תיבי איילון למציע הזוכה ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ,את הערך הכספי ה קוב לכל שי בעבור כל עובד ואת
מספר העובדים בכללותם.
מבלי שהדבר יהווה התחייבות כלשהי ,ו תיבי איילון שומרת לעצמה את
הזכות לש ות ולעדכן ,בכך גם להגדיל או להקטין את מספר העובדים ו/או
הערך הכספי של גובה השי ו/או את הסכום הכללי ,שווי תווי השי בכל חג
ב פרד )פסח וחגי תשרי( יעמוד על כ ₪ 205,000-לכ 200-עובדים )בכל חג,
כאמור(.
תיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות להגדיר כי סוגי השי יתחלקו למספר
רמות כפי שהחברה תבחר .לכל רמה תקבע החברה שווי כספי לפי שיקול
דעתה .שווי רמות המת ה יכולים להיקבע בין היתר לפי הותק של העובד ו/או
היקף משרתו ו/או כל שיקול אחר של החברה.
ציג החברה ימסור לזוכה מעת לעת ולפ י כל חג של ראש הש ה או פסח,
רשימת עובדים הזכאים למת ה תוך פירוט :שם העובד; אתר העבודה בו
מועסק העובד; כתובתו של העובד; מספר ת.ז של העובד; כתובת המייל של
העובד ושווי המת ה לה זכאי העובד )להלן" :אפיו י המת ה"(.
השווי הכספי של כל רמה ורמה יימסר לזוכה במכרז לפ י כל חג או אירוע אחר
על ידי ציג החברה.
הסכום שתשלם החברה לזוכה במכרז יהיה בהתאם לשיעור הה חה ה קוב
בהצעת המחיר וזאת לכל סוגי המת ות והמוצרים לפי כל רמה של מת ות.

העובד יהיה רשאי ,בהתאם לבחירתו ולשיקול דעתו הבלעדי ,האם ברצו ו
לממש את השי כתווי שי או לחלופין לבחור ,מבין סל מת ות מוחשיות ,מוצר
מת ה.
הזוכה יעמוד בקשר רציף עם ציג החברה ויעדכן אותו על הת הלות הליכי
בחירת ,אספקת וחלוקת המת ה באופן כללי וכן בדבר בעיות כלליות או
קודתיות ככל שיעלו.
התהליך הלוגיסטי כולו יהיה באחריות הזוכה לרבות שלב בחירת תווי השי
ומוצרי השי ע"י כל עובד ,אישור הבחירה ,שי וע המת ות ,הצבת א שי צוות
לחלוקתם ,אחסון המת ות ,השלמת חסרים ,רישום ותיעוד קבלת המת ות,
העברת קבצים לחברה ועוד.
על המציעים להגדיר איש קשר מטעמם שיעמוד בתקשורת רציפה אל מול
ציגי החברה על מ ת לממש את ההתקשרות מעת לעת בהתאם להזמ ות
השוטפות.
1.7.4

ברירת תווי שי )להלן" :כרטיס מת ה דיגיטלי שיו פק לעובד" או "תווי השי"(
1.7.4.1

על המציע הזוכה ,לספק לעובדי תיבי איילון כרטיס שי )דיגיטלי(
בעל ערך קוב סופי ומוגדר ,אשר יקבע על פי החלטת החברה מעת
לעת )"סכום המת ה"( .תיבי איילון תשלם למציע הזוכה את
סכום המת ה פחות אחוז הה חה שהגיש בהצעתו;

1.7.4.2

התווים ,דרשים לעמוד בכל הת אים הבאים במצטבר:

1.7.4.3

]א[

הסכום ה קוב בתו השי יהא סכום הכולל מע"מ;

]ב[

הסכום ה קוב בתו השי יהיה אחיד לגבי כל העוסקים
המ ויים בו;

]ג[

תוקפו של תו השי לא יפחת מ 5-ש ים מיום ה פקתו ,זאת
בהתאם לחוק הג ת הצרכן )תיקון מס'  ,(36התשע"ד–
;2014

]ד[

תווי השי יכובדו לפחות על ידי רשת מזון אחת לפחות;

]ה[

כל תווי שי המוצעים יהיו בפריסה ארצית;

]ו[

יתאפשר יצול ערכו הכספי המלא של תו השי במעמד
רכישה לפי למחירי מבצע בבתי העסק השו ים;

]ז[

תווי השי יסופקו למשרדי החברה או לחלופין לעובדי
החברה ישירות עד  10ימי עסקים ממועד הוצאת ההזמ ה
לספק ע"י החברה;

תווי השי יכובד לפחות על ידי  80רשתות או ח ויות שו ות שיהיו
מתוך לפחות  5קטגוריות:
]א[
]ב[

טקסטיל;
מוצרי חשמל;

1.7.4.4

1.7.4.5
1.7.5

חוץ )תיירות ומלו אות( ופ אי;
]ג[
ה עלה;
]ד[
קוסמטיקה;
]ה[
ספרים;
]ו[
מסעדות;
]ז[
חדרי כושר;
]ח[
כלי בית;
]ט[
מוצרים לרכב;
]י[
דיגיטל;
]יא[
סלולר.
]יב[
המציע הזוכה יישא באחריות מלאה לתקפות התווים ,וכיבודם על
ידי כל בתי העסק המצוי ים על גביו ו/או על ידי כל צד שלישי אחר,
וזאת עד לפקיעת תוקף התו ,ויעמיד לרשות העובד מוקד שירות
לקוחות זמין בשעות עבודה מקובלות.
המציע הזוכה יעביר לידי תיבי איילון ,אחת לרבעון ו/או בהתאם
לדרישתה ,ריכוז השימוש בתווים בחתך שמי.

ברירת מוצרי מת ה )להלן" :מת ות מוחשיות" או "מוצרי מת ה"(
1.7.5.1

המציע הזוכה יציע ל ציג החברה רשימת אפשרויות בחירה של
מת ות בהתאם לאפיו י המת ה ,באופן שיציע רשימת מת ות
מגוו ת ככל ה יתן בחמש מתוך סל הקטגוריות הבאות ,ויקבל את
אישור החברה לכך )"קטגוריות הבחירה"(:
טקסטיל;
]א[
כלי בית;
]ב[
מוצרי חשמל;
]ג[
חוץ ופ אי;
]ד[
גאדג'טים;
]ה[
ילדים.
]ו[
על המציע הזוכה להציע לפחות  5מוצרים בכל אחת מהקטגוריות
)"רשימת המוצרים המי ימליים"(;

1.7.5.3

מובהר כי על מוצרי השי להיות מגוו ים מאד ,להתאים לאופי
העובד ,ולהיות איכותיים.

1.7.5.4

ב וסף ,המציע הזוכה יהיה רשאי ,באישור מראש של תיבי איילון,
להציע מוצרים וספים בתוספת תשלום .מובהר כי המוצרים
ה וספים לרבות גובה תוספת התשלום תאושר מראש טרם
הפרסום על ידי ציגי תיבי איילון .כמו כן מובהר ,כי המוצרים
ה וספים יהיו ב וסף לרשימת המוצרים המי ימליים ולא יהיו
במקומם.

1.7.5.2

1.7.5.3
 1.7.5.41.7.5.5הזוכה מתחייב למלאי מי ימלי מתאים עבור כל מוצרי השי
לכל תקופה רלוו טית וכל אירוע לפי דרישת ציג החברה.

 1.7.5.51.7.5.6כל המת ות שיסופקו לעובד יהיו בטיב ובאיכות מעולים.
המת ות יימסרו לעובדים באריזתן המקורית וכשהן ארוזות
בצורה מכובדת והולמת;
 1.7.5.61.7.5.7לכל מוצר השי יצורף כרטיס ברכה של החברה ה ושאת את
שם העובד;
 1.7.5.71.7.5.8לכל מוצר שי יוצמד פתק החלפה ברשתות המתאימות ,למעט
מוצרים שמעצם טיבם לא ית ים להחלפה.
 1.7.5.81.7.5.9מוצר פגום או מוצר בעל מאפיי ים שו ים מה דרש או ממה
שהציג הזוכה ,יוחלף על ידי הזוכה ,ללא עלות וספת בתוך פרק
הזמן ש ועד לחלוקת המת ות או בסמוך לכך.
אופן מימוש הברירה על ידי העובד
 1.7.5.91.7.5.10המציע הזוכה יאפשר גישה לאתר אי טר ט ייעודי מקוון ובו
לוגו של החברה )להלן" :אתר האי טר ט"( אשר יותאם גם
לשימוש במכשיר ייד ,ובו עמוד ייעודי לעובדי החברה הזכאים
למת ה .באתר האי טר ט יכללו הוראות זכות העובד ו הלי
החברה לע יין המת ות .האתר יופעל בכפוף לאישור מקדים של
ציגי החברה.
 1.7.5.101.7.5.11האתר יהיה מאובטח לפחות ברמת האבטחה ה דרשת כ דרש
בת אי הסף.
 1.7.5.111.7.5.12המציע הזוכה ישלח הודעת דוא"ל לכלל העובדים הזכאים
למת ה בראש הש ה או בפסח ,ובו הגדרת פרק זמן של לפחות 7
ימים בהם האתר יהיה זמין לעובד לצורך בחירת המת ה )"תקופת
הבחירה"( .באותה הודעת אימייל ובהודעת סמס ייעודית בעבור
כל עובד זכאי ,הדרכה מתאימה הכוללת קישור לאתר;
 1.7.5.121.7.5.13הכ יסה לאתר האי טר ט תתאפשר באמצעות הז ת פרטיו
האישיים של העובד ,לאחר הז ת פרטים אלו העובד יעבור לעמוד
ייעודי באתר שבו יראה רק את מגוון המת ות המוצעות לו בהתאם
לת אי זכאותו )הן תווי השי ואת מוצרי המת ות( העומדים
במגבלות שווי המת ה שהוקצב עבור אותו העובד בלבד.
 1.7.5.131.7.5.14באתר האי טר ט תתאפשר לעובד הבחירה בין שתי הברירות
המופרטות לעיל;
 1.7.5.141.7.5.15המציע הזוכה יהיה אחראי על תחזוקת האתר וידאג שהאתר
יפעל באופן תקין ,יעיל ורציף ויהיה וח וקל לשימוש .על האתר
להיות גיש ובעל ראות ויזואלית שתמחיש את המת ות במצבם
לאשורו ,ותעמוד באישור כל דין .כמו כן ,המציע הזוכה מחוייב
לתקן כל תקלה באתר בזמן אמת.
 1.7.5.151.7.5.16במהלך תקופת הבחירה יעביר הזוכה לעובדים שטרם בחרו
מת ות לפחות שתי תזכורות באמצעות הדואר האלקטרו י

ובהודעת סמס בכל תזכורת .במקביל יעביר הזוכה ל ציג החברה
מידע עדכ י על קצב התקדמות שלב בחירת המת ות ע"י העובדים.
 1.7.5.161.7.5.17בסמוך לתום המועד האחרון לבחירת המת ות יעביר הזוכה
ל ציג החברה רשימה סופית של העובדים שלא בחרו מת ה.
 1.7.5.171.7.5.18בתום תקופת הבחירה הגישה לאתר תיסגר והזוכה יעביר
קובץ אקסל מסודר של הבחירות ש עשו על ידי כלל העובדים.
הקובץ יכיל רשימה עבור כל עובד ועובד ובה פירוט כל מוצר
ומת ה שבחר וכן רשימה מעודכ ת של העובדים הזכאים למת ה
אשר לא בחרו מת ה ,ושל העובדים אשר בחרו באופציה של לא
לקבל מת ה כלל .ל תיבי איילון תהיה שמורה הזכות על פי שיקול
דעתה הבלעדי לבצע הזמ ה ו/או בקשה מרוכזת עבור אותם
עובדים שזכאים למת ה אך לא בחרו אותה ,וזאת בתוך  30ימי
עסקים מיום העברת הרשימה לידיה.
אופן חלוקת המת ות
 1.7.5.181.7.5.19בתוך  14 7ימי עסקים ,לכל היותר ,מתום תקופת הבחירה ,או
בתוך תקופה אחרת שיקבע ציג החברה ,הזוכה יספק ויחלק על
חשבו ו את המת ות ישירות לידי כל עובד ,באופן שיקבע על ידי
הצדדים ,או במשרדי החברה או ישירות לבית העובד.
 1.7.5.191.7.5.20ככל וחלוקת המת ות תעשה למשרדי החברה:
]א[

החלוקה תתבצע במשך  3ימים ,כל יום חלוקה יימשך בין
השעות  10:00בבוקר ועד השעה .17:00

]ב[

חלוקת המת ות במשרדי ראשון לציון תתבצע על ידי
שלושה א שי צוות לפחות מטעם הזוכה ,וביתר האתרים
על ידי ש י א שי צוות לפחות מטעם הזוכה.

]ג[

חלוקת המת ה שבאחריות הזוכה ,תכלול רישום מדויק
של איסוף המת ות ותווי השי ובכלל זה שם מלא ,חתימה,
ומספר ת.ז .של העובד מקבל המת ה.

]ד[

האחריות לשמירת המת ות שטרם חולקו לאחר סיום יום
חלוקה כלשהו באתר החברה ,תהיה של הזוכה ,בין אם
ישאירם באתר החלוקה או יחזירם למחס ו.

]ה[

החתמת העובד על איסוף המת ה תיעשה באמצעות
חתימה דיגיטלית ,כולל במקרים בהם התבצעה המסירה
ע"י חברת שליחויות ,ולמעט מקרים חריגים באם הזוכה
קיבל הסכמת החברה מראש ובכתב לכך שהחתמת העובד
תעשה בדרך אחרת .העברת חתימות העובדים לחברה
מהווה ת אי הכרחי לזכאות הספק לתמורה עבור
המת ות.

 1.7.5.201.7.5.21ככל וחלוקת המת ות תעשה לבתי העובדים:

]א[

חלוקת המת ות תעשה על ידי המציע הזוכה או חברת
שליחויות מטעמו )"המשלוח"(;

]ב[

קבלת המשלוח תתואם עם העובד ,בתיאום מראש וזאת
עד  72שעות לפ י מועד המשלוח;

]ג[

ככל ולא העובד לא קיבל את המשלוח מכל סיבה שהיא
לביתו ,על המציע הזוכה להעביר לחברה את המת ות
שלא מסרו לעובדים מכל סיבה שהיא .מועד מסירת
המת ות יהיה במועד שיקבע ציג החברה והוא יהיה לא
יאוחר מתום  7ימים לאחר סיום החג .העברת המת ות
תתבצע באתר העבודה של העובד שלא קיבל את המת ה
לגורם שיקבע ציג החברה .לכל מת ה יוצמד פתק עם שם
העובד.

 1.7.5.211.7.5.22לאחר סיום כל הליך חלוקת המת ות יעביר הזוכה ל ציג
החברה דו"ח ממוחשב על גבי קובץ אקסל שיכלול את כל המידע
כפי ש דרש מראש על ידי ציג החברה ,בכלל זה רישום מרוכז של
רשימת מספר העובדים שהזמי ו מת ה בכל אחת מקבוצות
הה חה ,וכן תו י העובדים שלא בחרו מת ה כלל ,או אלה שבחרו
באופציה של לא לקבל מת ה .מובהר כי העברת קובץ זה מהווה
ת אי הכרחי לקבלת התמורה עבור המת ות.
 1.7.5.221.7.5.23ציג החברה יהא רשאי בכל עת ,בהודעה בכתב ,לש ות
ולהוסיף מן המפורט במסמך זה ,וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 1.7.5.231.7.5.24הזוכה מתחייב להעמיד לרשות העובדים מע ה טלפו י זמין
שיאפשר לכל עובד לקיים בירורים בדבר :השימוש באתר ,תכו ות
ומאפיי י תווי השי ומוצרי השי ,פתרון בעיות ותקלות לרבות מול
ספקים חיצו יים וכיו"ב .המע ה יהיה זמין  5ימי בשבוע בין
השעות  09:00ל 1817:00-לפחות במועדים הרלוו טיים לאספקת
השירותים.
 1.7.5.241.7.5.25החברה תהא רשאית לבצע רכישות קודתיות ,וספות או
חלופיות של תווי שי או מוצרי שי מכל סוג שהוא גם מספקים
אחרים ,הכל על פי צרכיו ותקציביו.
1.7.6

קטגוריה ב' – מת ות לאירועי פרט לעובדי החברה
כללי:
במסגרת זו על המציע להציע לחברה מגוון רחב מאוד של רעיו ות למת ה לפי
סוג האירוע הרלוו טי וטווח הגילאים של מקבלי המת ות ,מתוך קטגוריות
שו ות ,בהתאם למגבלת שווי התקציב למת ה בכל אירוע .יובהר כי ההזמ ה
תעשה על ידי ציג החברה.
מובהר כי באירועים אלה יקבע שווי מת ה אחד לכלל העובדים .על המציע
להפגין יצירתיות ,מקוריות ולהציע מת ות שתהיי ה בעלות ערך העולה על

שווי התקציב .ציג החברה יבחר במת ה אחת מקטגוריה אחת או יותר לכל
אירוע ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.
לגבי מת ות שיש בהן מרכיב של מזון לקטגוריה זו ,יש חובה בכשרות רב ות
לפחות ,וכן לתת מע ה לעובדים האלרגיים לגלוטן/חלב וכד'.
החגים והאירועים השו ים בהם עשוי הזוכה להידרש לספק את השירותים
שוא קטגוריה זו הי ם כדלקמן )"אירועי פרט"(:
מת ה לאור ביצוע שירות מילואים;
1.7.6.1
מת ה לכבוד הולדת בן/בת;
1.7.6.2
מת ה ליום הולדת העובד;
1.7.6.3
מת ה לגיוס בן/בת העובד;
1.7.6.4
בר/בת מצווה לילדי עובדי החברה;
1.7.6.5
מת ה לרגל ישואין;
1.7.6.6
מת ה עליית לכיתה א' לילדי עובדי החברה;
1.7.6.7
מת ה לכבוד יום המשפחה;
1.7.6.8
אירוע אבל;
1.7.6.9
יציאת העובד לגמלאות;
1.7.6.10
מחלה ממושכת;
1.7.6.11
מת ה לכבוד תחילת עבודה בחברה;
1.7.6.12
מת ה לעובד שקודם בתפקיד;
1.7.6.13
מת ה לעובד שסיים תפקיד;
1.7.6.14
מת ה לעובד מצטיין.
1.7.6.15
מובהר כי תיבי איילון תהיה רשאית להוסיף אירועים פרט וספים מבלי
שהסכום ה "ל יהווה התחייבות כלשהי ,הן לא לסכום והן לא לכמויות ,סכום
שווי המת ות הצפוי ,הי ו בסך כולל של  ₪ 70,000בש ה.
מובהר כי רשימת העובדים והאתרים אי ה סופית ויכולה להשת ות.
הזוכה ימסור את המת ה לעובד במקום עבודתו ,במקום מגוריו או בכתובת
אחרת כפי שיתבקש ע"י ציג החברה ובהתאם .
המת ה תימסר לעובד באמצעות שליח )מטעם הזוכה( בלוח הזמ ים הבא:
]א[

לא יאוחר מ 48-שעות ממועד ביצוע הזמ ת המת ה ,למשלוח לאזור
המרכז )בין חדרה לאשקלון(;

]ב[

לא יאוחר מ 72-שעות ממועד ביצוע הזמ ת המת ה למשלוח לאזור
מרוחק יותר.

]ג[

ואולם לגבי ערכת אבל לאוכלוסיות בהן תקופת האבל קצרה יותר
ממועדי השליחה האמורים ,המשלוח יבוצע לא יאוחר מ  24 -שעות.

יצוין כי ככלל ,באירועים חוצי ארגון ובאירועים אישיים ,לא יהא צורך
בהפעלת אתר אי טר ט על מ ת לאפשר בחירה לעובד .יחד עם זאת ,ייתכן
ולאירוע חוצה ארגון כלשהוא או ארוע אישי כלשהוא ,ציג החברה כן יבקש
לאפשר את הליך בחירת המת ה על ידי העובד באתר האי טר ט .במקרה זה,
כל ההוראות לע יין הפעלת הליך הבחירה באתר כפי שמפורטות לע יין חגי
פסח וראש הש ה יחולו גם לגבי האירוע בו יידרש הליך בחירת מת ה ע"י
העובד.

1.8

1.9

תקופת ההתקשרות
1.8.1

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה בת ש תיים )24
חודשים( .ל תיבי איילון מוק ית בזאת זכות ברירה )אופציה( ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות ב 3 -תקופות וספות ב ות
עד ש ה אחת ) 12חודשים( כל אחת.

1.8.2

תחילת תקופת ההתקשרות תהא במועד שבו חתם המציע הזוכה על הסכם
ההתקשרות עם החברה.

מכרז ממוכן )מקוון(
1.9.1

מכרז זה ית הל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תק ה 19ג לתק ות חובת
המכרזים התש "ג –  .1993המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך
שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרו ית המתופעלת
ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" )"המערכת הממוכ ת"( ,וכי לא יתקבלו להליך
זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכ ת.

1.9.2

כל המעו יין להשתתף במכרז ,דרש להירשם מראש במערכת הממוכ ת.
לצורך הרישום מראש ,יש להיכ ס ללי ק למערכת הממוכ ת אשר יפורסם
באתר תיבי איילון תחת לשו ית "מכרזים" בעמוד המכרז הרלוו טי ולמלא
את הפרטים ה דרשים .מומלץ להקדים ולהירשם כדי שלא לאחר בהגשה עקב
עיכובים ותקלות אפשריות שו ות .מובהר כי על מ ת להגיש שאלות הבהרה
למכרז ,על המציעים לבצע רישום מראש כאמור בסעיף זה.

1.9.3

יובהר כי ככל והמשתתף רשם בעבר למערכת הממוכ ת אין צורך בביצוע
רישום מחדש.

1.9.4

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

1.9.5

ככל שלא התקבל אישור הרישום ,על המציע ליצור קשר עם הגב' קטיה
גולדוביץ מחב' דקל בטלפון  04-8145400שלוחה  1או במייל:
 service@dekel.co.ilולוודא כי הבקשה לרישום למכרז בוצעה .באחריותו
הבלעדית של המציע לוודא מספיק זמן מראש כי הרישום למכרז בוצע כהלכה
וכי ית ה לו גישה למערכת הממוכ ת לשם השתתפותו בהליך ,והמציע מוותר
בזאת מראש ובאופן בלתי חוזר על כל טע ה כלפי החברה בדבר היעדר אפשרות
של המציע להגיש את שאלות ההבהרה  /הצעתו במועד באמצעות המערכת
הממוכ ת כאמור.

1.9.6

רק מציע שביצע רישום מוקדם למכרז במערכת הממוכ ת והצטייד באמצעי
הזיהוי כ דרש יהיה רשאי להגיש את שאלות הבהרה להליך  /הצעתו במכרז,
לא תתקבל כל טע ה לפיה מ ע מהמציע להגיש את שאלותיו  /הצעתו במועד
בשל כל סיבה שהיא ,לרבות בשל תקלה טכ ית ,העדר חיבור אי טר טי מתאים
או חוסר זמי ות של הסיוע הטכ י בביצוע הרישום.

1.10

1.9.7

על המציע לסרוק את כל מסמכי המכרז החתומים על ידו ,כמפורט בסעיף 5
להלן ,לרבות ספחי המכרז ,ולצרף את כל המסמכים ה דרשים לשם תמיכה
בהצעה והוכחה בעמידה בת אי הסף.

1.9.8

תשומת לב המציעים מופ ית להוראות ספח  10לחוברת ת אי המכרז  -ת אי
השתתפות במכרז במסגרת מערכת "דקל מכרז".

לוחות זמ ים
לוחות הזמ ים המתוכ ים להליך הם כדלקמן:

-

פרסום המכרז

-

.18.10.2021

-

מפגש מציעים

-

 4ב ובמבר  2021בשעה ;12:00

-

המועד האחרון לשאלות הבהרה

-

 11ב ובמבר  2021עד השעה ;12:00

-

המועד האחרון להגשת ההצעות

-

 25ב ובמבר  2021עד השעה .12:00

החברה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לש ות את לוחות הזמ ים להליך,
בהודעה שתי תן למציעים.
.2

מסמכי המכרז
2.1

אלה המסמכים המהווים את מסמכי המכרז:
2.1.1

מסמך א' – חוברת ת אי המכרז ,על ספחיה )מסמך זה(:
2.1.1.1

ספח  - 1טופס פרופיל המציע;

2.1.1.2

ספח  - 2טופס ההצעה;

2.1.1.3

ספח  - 2.1טופס הצעה כספית )באופן מקוון בלבד(;

2.1.1.4

ספח  - 3הצהרת המציע בדבר הב ת ת אי המכרז;

2.1.1.5

ספח  - 4אישור עורך דין;

2.1.1.6

ספח  - 5תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-

 2.1.1.7ספח  - 6הצהרת המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים
מתווכים";
2.1.1.8

ספח  - 7תצהיר להוכחת יסיון המציע;

2.1.1.9

ספח  - 8תצהיר בדבר מצב המציע;

 2.1.1.10ספח  - 9הצהרה בדבר היעדר יגוד ע יי ים;
 2.1.1.11ספח  - 10ת אי השתתפות במכרז במסגרת מערכת "דקל מכרז";
 2.1.1.12ספח  - 11טופס פתיחת ספק במערכות תיבי איילון.
2.1.2

מסמך ב' – הסכם התקשרות.

2.2

כל מסמכי המכרז ,בין שצורפו ובין שלא ,מהווים רכושה של תיבי איילון ו מסרים
למציעים לשם הכ ת הצעתם והגשתה ולשם כך בלבד .על המציעים להחזיר את מסמכי
המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות .למען הסר ספק מובהר ,כי מסמכים אלה
הם רכושה של החברה גם לאחר שמולאו על ידי המציע ,וכי החברה תוכל לעשות בהם
כל שימוש ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת בין אם המציע בחר לבצע את השירותים
ובין אם לאו ,מבלי שלמציע תהא כל טע ה או תביעה בקשר לכך .אין המציעים רשאים
להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 2.3את סט מסמכי המכרז יתן להוריד )ללא תשלום( מאתר האי טר ט הייעודי של החברה,
בכתובת .https://bids.dekel.co.il/ayalon :או מאתר ההליך המקוון בכתובת
 . https://bids.dekel.co.il/ayalonהגשת ההצעות תתבצע על גבי סט מסמכי המכרז
אשר יוגש לתיבת המכרזים המקוו ת בלבד.
.3

ת אי הסף להשתתפות במכרז
רשאים להגיש הצעות למכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים ,כון למועד האחרון להגשת הצעות,
כל הת אים הבאים במצטבר:
3.1

ת אי סף למציע – כללי:
3.1.1

עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל )חברה או שותפות רשומה(.

3.1.2

אי ו מצא בהליכי כ י וס כסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או פירוק ואין
בקשות תלויות שעומדות גדו מסוג זה ,הוא אי ו עומד בפ י חדלות פירעון ,וכן
לא הוטלו על כסיו עיקולים מהותיים.

3.1.3

בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976

3.1.4

המציע בעל אתר אי טר ט מאובטח להפעלת ח ות מקוו ות לבחירת מת ות
וזאת כון למועד הגשת ההצעה למכרז זה.

המציע עו ה ,כון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,על הדרישות המפורטות ביחס
לקטגוריה הרלוו טית אליה/ן הוא מגיש את הצעתו/יו כמפורט להלן:
3.2

3.3

קטגוריה א' – תווי שי או מת ה לעובדי החברה ,בהתאם לבחירתם בראש הש ה
ובפסח:
3.2.1

המציע הע יק שירותי אספקת תווי שי שערכם ה קוב הוא  ₪ 300לפחות
בממוצע בשלוש הש ים האחרו ות ,בכל אחד מהחגים הבאים :פסח  ,2019ראש
הש ה  ,2019פסח  ,2020ראש הש ה  ,2020פסח  ,2021ראש הש ה  ,2021לעשרה
לקוחות שו ים לפחות ,שכל אחד מהם העסיק  100עובדים לפחות.

3.2.2

תווי השי המוצעים מאפשרים רכישת מוצרי מזון ברשת שיווק מזון קמעו אית
בפריסה ארצית ,אחת לפחות ,אשר מחזיקה ס יף אחד לפחות בכל אחת
מהערים הבאות :ירושלים ,תל אביב ,ראשון לציון ,חיפה ,באר שבע.

3.2.3

תווי השי מאפשרים רכישה במגוון רשתות שיווק ובתי עסק בתחומים וספים
)מלבד רשתות שיווק מזון קמעו איות(.

קטגוריה ב' – שי לעובדי החברה באירועי פרט

3.4

3.3.1

לרשות המציע ביום המועד האחרון להגשת הצעות אתר אי טר ט ייעודי
לבחירת מת ה על ידי העובד בתחומים וספים ב 3-אירועי פרט )לפחות( מתוך
רשימת אירועי הפרט.

3.3.2

המציע הע יק מיום  1.1.2018ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז,
לשלושה לקוחות שו ים לפחות ,שכל אחד מהם העסיק לפחות  100עובדים ,שי
ב 5-אירועי פרט שו ים לפחות.

3.3.3

המציע הי ו בעל יכולת הפצה לאספקת המת ות בפריסה ארצית;

הגדרות
א" .תווי שי" – כרטיסי מת ה או תווי ק יה המו פקים באופן דיגיטלי;
ב" .פריסה ארצית" – מקו חיפה בצפון )או צפו ה לו( וקו באר שבע בדרום )או דרומה
לו(;
ג" .אתר אי טר ט מאובטח" – בש י המ גו י אבטחה הבאים לפחות :תקן DSS PCI
–הג ה על תו י כרטיסי אשראי והג ת .SSL
ד" .תחומים וספים"  -לכל הפחות חמש מתוך האפשרויות הבאות:


אופ ה ו/או הלבשה ו/או ה עלה;



ציוד מח אות ו/או מוצרי ספורט;



מוצרי חשמל ו/או אלקטרו יקה ו/או גאדג'טים;



כלי בית ו/או טקסטיל;



טיפוח ובישום;



הסעדה ו/או מוצרי/פעילות פ אי וחוץ;



שירותי ופש בארץ ו/או ובחו"ל;



צעצועי ילדים.

ה" .אירועי פרט" -


שי לאור ביצוע שירות מילואים ;



מת ה לכבוד הולדת בן/בת בס;



מת ה ליום הולדת העובד;



מת ה לגיוס בן/בת העובד;



בר/בת מצווה לילדי עובדי החברה;



מת ה לרגל ישואין;



מת ה עליית לכיתה א' לילדי עובדי החברה;



מת ה לכבוד יום המשפחה;



אירוע אבל;



יציאה לגמלאות העובד;



מחלה ממושכת;



מת ה לכבוד תחילת עבודה בחברה;

ו" .משרדי החברה" -
 משרד ראשי  -ב יין עזריאלי ראשו ים ,שד' ים  2ראשל"צ ,בקומות ,6 ,5
 7ו;10-
 משרד תל אביב  -מתחם סבידור ,רח' על פרשת דרכים  1בתל אביב;
 משרד חיפה – שד' בן גוריון  6חיפה;
 משרד באר שבע  -רח' אליהו אוי  ,24באר שבע.
.4

שקילת ההצעות
4.1

ההצעות תיבדק ה על ידי תיבי איילון בחתך כל קטגוריה ,אשר רשאית להיעזר לצורך
כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא ל כון.

4.2

לאור מהות השירותים וחשיבותם ,מובהר ומודגש בזאת במפורש כי תיבי איילון אי ה
מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הטובה ביותר או הצעה כלשהי ,והיא שומרת
לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והסופי .עוד מובהר כי תיבי איילון תהא רשאית ,אך לא חייבת ,במקרה ותסבור כי אין
לקבל אף אחת מן ההצעות ,ל הל משא ומתן עם המציעים בעלי ההצעות הטובות ביותר
מבין ההצעות שהוגשו ,לפי שיקול דעתה ,ועל פי תוצאות משא ומתן זה להחליט אם
לקבל את הצעתם או לבטל את המכרז.

4.3

בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים:
4.3.1

שלב א'  -בדיקת עמידת המציעים בת אי הסף של ההליך
בשלב זה תיבדק עמידת המציעים בת אי הסף של המכרז .רק מציעים העומדים
בת אי הסף של ההליך יעברו לשלב ב'.

4.3.2

שלב ב'  -יקוד מרכיב איכות ההצעה –  70%ממשקל ההצעה
בשלב זה תיבחן איכות ההצעות בחתך כל קטגוריה )המהווה  70%מהציון הסופי
המשוקלל של ההצעה( על ידי ועדת מש ה מקצועית ,אשר תמו ה על ידי ועדת
המכרזים של החברה )להלן" :ועדת המש ה"(.
תשומת לב המציעים מופ ית לאמות המידה המקצועיות לבחי ת איכות הצעות
המציעים המפורטות ב ספחים 7א'7-ב' )בהתאם לקטגוריה בה מעו יין
להשתתף המציע( לחוברת ת אי המכרז.
ציון איכות ההצעה שיוע ק להצעת המציע יחושב כממוצע של ה יקוד שיוע ק
להצעתו של המציע על ידי כל חברי ועדת המש ה.

4.3.3

שלב ב' – יקוד מרכיב המחיר –  30%ממשקל ההצעה
במסגרת מכרז זה ,מתבקשים המציעים למלא בטופס הצעת המחיר המקוון את
אחוז הה חה ממחירון תיבי איילון המצורף )"הצעת המחיר"(.

את הצעות המחיר יש למלא באמצעות המערכת הממוכ ת בלבד תחת הלשו ית
"הצעת מחיר" ולהגישה במועד הגשת הצעת המציע ,ולא יאוחר מהמועד
האחרון להגשת הצעות למכרז.
החברה תקבע את ציון המחיר באופן יחסי להצעת אחוז הה חה הגבוהה ביותר
מבין הצעות המחיר המשתתפות בשלב השלישי.
משקלו של ציון המחיר מהווה  30%מהציון הסופי.
הצעת המחיר הגבוהה ביותר תקבל ציון מחיר  ,100ואילו יתר ההצעות ידורגו
ביחס אליה .ציון המחיר של כל הצעה יחושב לפי ה וסחה הבאה:
ה יקוד של ההצעה ה בח ת = X 100

אחוז הה חה בהצעה ה בח ת
אחוז הה חה הגבוה ביותר

דוגמה מספרית לשקלול הצעות המחיר במקרה בו בח ות  2הצעות  -מציע אחד
הציע ה חה בשיעור של  3%ומציע אחר הציע ה חה בשיעור של :10%
המציע שהציע את ההצעה הזולה יותר )ה חה בשיעור של  - (10%יקבל את
ה יקוד המרבי בגין מרכיב המחיר ,דהיי ו  100 -קודות.
המציע הש י שהציע את ההצעה היקרה יותר )ה חה בשיעור של  - (3%יקבל
את יקוד היחסי אשר יחושב לפי החישוב שלהלן:
ובהתאם ל וסחה שלעיל 30 :קודות = (3%/10%) X 100
כלומר הציון של המציע הש י בגין מרכיב המחיר יהיה  30קודות.
4.3.4

שלב ד' – שקלול מרכיבי האיכות והמחיר ומתן ציון סופי להצעה
לאחר שקלול מרכיב המחיר ,יי תן לכל הצעה ציון סופי משוקלל על פי היחס
הבא :משקלו של ציון מרכיב המחיר יהיה  30%ומשקלו של ציון מרכיב איכות
ההצעה יהיה  .70%ההצעות ידורגו בהתאם לציון הסופי המשוקלל.
במקרה בו הציון המשוקלל הגבוה ביותר של ש י מציעים או יותר ,יהא זהה,
תיבי איילון תהא רשאית לבחור במציע אשר קיבל את יקוד האיכות הגבוה
יותר ו/או לערוך תהליך תחרותי וסף ו/או לערוך הגרלה בין ההצעות כאמור,
והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
החברה אי ה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
ב וסף החברה תהא רשאית להזמין את המציעים ,כולם או חלקם ,ל יהול משא
ומתן בקשר להצעתם ו/או ל יהול הליך  ,Best & Finalולמציעים לא תהיה כל
טע ה בקשר לכך.

4.4

הערות כלליות
4.4.1

תיבי איילון תהא רשאית לשקול בין יתר שיקוליה את כושרו של המציע,
יסיו ו במתן שירותים דומים ובביצוע עבודות דומות ,לרבות עבודות קודמות
שבוצעו עבור תיבי איילון ו/או גופים ציבוריים אחרים ,יכולתו הארגו ית
והכלכלית ,וכל שיקול או ימוק אחר כפי שתמצא תיבי איילון ל כון.

4.4.2

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה ,החברה תהיה רשאית שלא למסור את
השירותים שוא מכרז זה למציע שהצעתו דורגה בציון המשוקלל הגבוה ביותר
או לכל מציע אחר ,וזאת ,בין היתר ,עקב יסיו ה הרע של החברה עם המציע,
היכרותה את המציע ,או במידה שמדובר בתאגיד ,עקב יסיו ה הרע עם
היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו ו/או היכרותה אותם .כמו כן,
תהיה רשאית החברה שלא למסור את השירותים שוא מכרז זה למציע שהצעתו
דורגה בציון המשוקלל הטובה ביותר או לכל מציע אחר ,וזאת אם יתברר לה,
על פי בדיקות שתערוך ,ועל פי שיקול דעתה המקצועי ,כי לגופים ציבוריים
אחרים יש יסיון רע עם המציע ובמקרה שהמציע ה ו תאגיד ,עם היחידים
והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.

4.4.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לדחות כל הצעה
שאי ה שלמה ,או ברורה ,או שאי ה ערוכה על פי מסמכי המכרז ,וזאת על פי
שיקול דעתה הסופי והבלעדי של החברה.

4.4.4

מבלי לפגוע באמור ,החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז ,מכל סיבה
שהיא ,בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות .בכלל
זה ,מספר ההצעות אשר תוגש ה ,והסכום ה קוב בהן ,ה ם ימוקים אשר
עשויים לעמוד ביסוד החלטת החברה לבטל את המכרז .למען הסר ספק מובהר
כי לחברה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה אם המחיר ה קוב בה אי ו
מוך דיו ,או שה ו בלתי סביר ,ולמציעים לא תהיי ה כל טע ות ו/או תביעות
בקשר לכך.

4.4.5

החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפ ות למציע
ו/או לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע וסף ו/או הבהרות ו/או הסברים
ו/או השלמות ביחס להצעתו של מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן ,לרבות
בע יין המצאת כל מסמך ,אישור ,היתר או רשיון כ דרש לפי ת אי מכרז זה,
ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בת אי הסף ,ובלבד שכל מסמך ,רשיון,
אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות.

4.4.6

החברה שומרת לה את הזכות למחול על קיום דרישה או ת אי מת אי מכרז זה
אשר אי ם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול
דעת ועדת המכרזים של החברה.

4.4.7

החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציעים )או מי מהם( לראיון אישי,
והכל על פי שיקול דעתה.

4.4.8

החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,ל הל משא ומתן עם המציעים )או
מי מהם(.

4.4.9

החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים לפי
שיקול דעתה הבלעדי .במקרה שהחברה תבחר לפצל את ההתקשרות ,תפ ה
החברה למציע או למציעים שהצעתם דורגה לאחר הצעת המציע שהצעתו דורגה
במקום הראשון ,ותציע להם להפחית את הצעתם הכספית ולהשוותה למחיר
שהוצע על ידי המציע שהצעתו דורגה במקום הראשון .למען הסר ספק מובהר,
כי לחברה שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לקבוע את מספר המציעים שהיא
תפ ה אליהם כאמור בסעיף זה ,והמציעים מוותרים בזאת ,בויתור בלתי חוזר,

על כל טע ה ,דרישה או תביעה כלפי החברה בע יין זה .למען הסר ספק מובהר,
כי היה והחברה תממש זכותה לפיצול כאמור ,יהיה לה שיקול הדעת הבלעדי
באשר לקביעת היקף ההתקשרות עם כל אחד מהמציעים הזוכים ולזוכים אין
ולא תהיה זכות מוק ית להיקף התקשרות מי ימאלי כלשהו ,ללא קשר
לתוצאות המכרז .לכל אחד מהמציעים הזוכים ,לא תהיה ,ובעצם הגשת הצעתם
זו הם מוותרים ,באופן בלתי חוזר ,ומתחייבים שלא להעלות כל טע ה ו/או
דרישה ו/או תביעה כ גד החברה בקשר עם פיצול הזכייה במכרז ובקשר עם
היקף ההתקשרות שייקבע על ידי החברה עם כל אחד מהזוכים ,ולרבות כל
טע ה בדבר זכאות לפיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך.
 4.4.10עוד מובהר ,כי במקרה שבו תפצל החברה את הזכייה בין מספר מציעים ,תהא
החברה רשאית לממש את האופציות להארכת תקופת ההתקשרות ביחס לחלק
מן המציעים בלבד ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .המציעים
הזוכים במכרז מוותרים בזאת בוויתור בלתי חוזר על כל טע ה ,דרישה או
תביעה ביחס לאי מימוש האופציות כאמור על ידי החברה ו/או בקשר עם מסירת
השירותים שוא האופציות כאמור לידי ות י שירותים אחרים.
 4.4.11במקרה שבו תוגש הצעה כשרה אחת או יותר שההפרש בין המחיר שהוצע
במסגרתה לבין המחיר שהוצע במסגרת ההצעה הכשרה הטובה ביותר ה ו קטן
מ ,10% -תהיה רשאית תיבי איילון ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לערוך הליך
תחרותי וסף בין כל מי שייכלל בקבוצת המציעים הסופית ,כהגדרתה להלן.
מטרת ההליך התחרותי ה וסף ה ה לאפשר לכל מציע אשר כלל בקבוצת
המציעים הסופית להגיש הצעה כספית טובה יותר מן ההצעה שהוגשה על ידו
במקור.
4.5

"קבוצת המציעים הסופית" תכלול את המציע שהצעתו היא ההצעה הכשרה הטובה
והזולה ביותר וכן כל מציע אשר הגיש הצעה כשרה שההפרש בין המחיר שהוצע בה לבין
המחיר שהוצע בהצעה הכשרה הטובה ביותר ה ו קטן מ.10% -

4.6

החליטה תיבי איילון על קיום הליך תחרותי וסף ,כי אז יערך ההליך כמפורט להלן:
4.6.1

תיבי איילון תפ ה בכתב לכל מציע אשר כלל בקבוצת המציעים הסופית,
ותודיע לו כי הוא רשאי להגיש הצעת מחיר וספת )להלן" :ההצעה הסופית"(,
וכן את המועד האחרון והאופן להגשת ההצעה הסופית .להודעת תיבי איילון
כאמור יצורף טופס ,שעל גביו תוגש ההצעה הסופית.

4.6.2

על ההצעה הסופית להיות בת אים המטיבים עם תיבי איילון לעומת הצעת
המחיר המקורית אשר הוצעה על ידי המציע .הצעה סופית אשר אי ה בת אים
המטיבים עם תיבי איילון לא תיחשב ,ובמקרה כאמור תחשב הצעתו המקורית
של המציע כהצעה הסופית .למען הסר ספק מובהר ,כי כל ת אי המכרז יחולו
גם על ההצעה הסופית.

4.6.3

במקרה בו קבו ש י מציעים או יותר ,באותו שיעור ה חה ,והצעותיהם מצאו
כהצעות הכשרות ה מוכות ביותר ,תיבי איילון תהא רשאית לערוך תהליך
תחרותי וסף כאמור לעיל ו/או לערוך הגרלה בין ההצעות כאמור ,והכל בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.

.5

מסמכים שיש לצרף להצעה
5.1

להוכחת יסיון המציע כ דרש בת אי המכרז ,לרבות בסעיף  3לעיל ,יצרף המציע להצעתו
את כל האישורים והמסמכים ה דרשים ,ובכלל זה יצרף את המסמכים הבאים:
5.1.1

להוכחת עמידת המציע בת אי הסף הקבוע בסעיף  3.1.1לעיל ,יצרף המציע
להצעתו תעודת עוסק מורשה ו/או את מסמכי ההתאגדות של המציע וכן סח
עדכ י מרשם החברות או מרשם השותפויות ,לפי הע יין;

5.1.2

המעו יי ים להגיש הצעה בקטגוריה א'  -להוכחת עמידת המציע בת אי הסף
הקבועים בסעיף  3.2לעיל ,יצרף המציע להצעתו תצהיר ערוך ומאומת כדין
ב וסח המצורף כ ספח 7א' לחוברת ת אי המכרז;

5.1.3

המעו יי ים להגיש הצעה בקטגוריה ב'  -להוכחת עמידת המציע בת אי הסף
הקבועים בסעיף  3.3לעיל ,יצרף המציע להצעתו תצהיר ערוך ומאומת כדין
ב וסח המצורף כ ספח 7ב' לחוברת ת אי המכרז;
ב וסף ,יצורפו פרופיל משרד ,וכן אסמכתאות ואישורים תומכים ,וכן קישור
לאתר האי טר ט שלו; ו יסיון קיים בהתאם לאמור ב ספחים 7א' ו7-ב',
להוכחת העמידה בת אי הסף למכרז.

5.2

5.1.4

להוכחת עמידת המציע בת אי הסף הקבוע בסעיף  3.1.2לעיל יצרף המציע
להצעתו תצהיר חתום ומאומת ב וסח המצורף כ ספח  8לחוברת ת אי המכרז;

5.1.5

כל המסמכים האחרים ה דרשים להוכחת עמידתו בת אי הסף הקבועים בסעיף
 3.1לעיל ,ובכלל זה כל האישורים ה דרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו 1976-להוכחת עמידת המציע בת אי הסף הקבוע בסעיף  3.1.3לעיל.

על המציע לצרף להצעתו ,ב וסף לצירופים אחרים ה דרשים על פי חוברת ת אי המכרז
זו ,וב וסף למסמכי ההצעה החתומים ,גם את המסמכים המפורטים להלן:
5.2.1

טופס פרופיל המציע בהתאם ל וסח המצורף כ ספח  1לחוברת ת אי המכרז;

5.2.2

טופס הצעה מלא וחתום ,ב וסח המצורף כ ספח  2לחוברת ת אי המכרז;

5.2.3

הצהרת המציע בדבר הב ת ת אי המכרז ,ב וסח המצורף כ ספח  3לחוברת ת אי
המכרז;

5.2.4

אישור תקף מפקיד השומה ,או רו"ח המעיד שהמציע מ הל כדין פ קסי חשבו ות
ורשומות שעליו ל הל על פי פקודת מס הכ סה ) וסח חדש( ,התשכ"א1961 -
וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו;1975 -

5.2.5

אישור תקף על יכוי מס במקור;

5.2.6

אישור עו"ד על פי ה וסח שב ספח  4לחוברת ת אי המכרז ,המפרט כדלקמן –
 5.2.6.1כי ביצוע השירותים וההתקשרות בהסכם התקשרות זה לביצוען ה ן
במסגרת סמכויות המציע;
5.2.6.2

שמות המ הלים של המציע;

5.2.6.3

שמות הא שים אשר חתימתם מחייבת את המציע;

5.2.6.4

פירוט בעלי המציע;

 5.2.6.5אישור כי החתומים על ההצעה ומסמכי המכרז מוסמכים לעשות כן,
וחתימתם מחייבת את המציע לכל דבר וע יין.
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5.2.7

הצהרת המציע בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מי ימום ,ב וסח
המצורף לת אי המכרז כ ספח  5לחוברת ת אי המכרז;

5.2.8

הצהרת המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמי מתווכים" ,ב וסח המצורף
לת אי המכרז כ ספח  6לחוברת ת אי המכרז;

5.2.9

המציע דרש לצרף הצהרה בדבר היעדר יגוד ע יי ים ב וסח המצורף כ ספח 9
לחוברת ת אי המכרז;

5.2.10

ספח  – 10ת אי השתתפות במכרז במסגרת מערכת "דקל מכרז";

5.2.11

ספח  – 11טופס פתיחת ספק במערכות תיבי איילון מלא וחתום.

5.3

על המציע למלא את כל הפרטים הטעו ים מילוי בכל מסמכי המכרז.

5.4

כל מסמכי המכרז ,כמפורט בסעיף  2לעיל ,וכל תיקון ,עדכון והבהרה להם ייחתמו על
ידי מורשי החתימה של המציע ויצורפו להצעתו .דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום
החתימה ,ייחתמו בראשי תיבות בלבד .דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס,
לרבות בהסכם ההתקשרות ,ייחתמו בשם מלא ובמידת הצורך )תאגיד( בליווי חותמת
ועל פי והלי המציע .מקום ש דרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או
רו"ח.

5.5

על המציע לוודא ,כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים ,לרבות רישום במע"מ
)תעודת עוסק מורשה( ובמס הכ סה )אישור על יהול ספרים( ,יהיה זהה .אם וככל שאין
התאמה במספר המזהה ,יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך.

5.6

יש להגיש את כל המסמכים ה "ל ,יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז.
הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור ,תהיה ועדת המכרזים של החברה
רשאית ,אך לא חייבת לפסול אותה מטעם זה בלבד ,ולא לדון בה.

הסתייגויות
6.1

אין להכ יס כל שי וי ,בין בדרך של הוספה ,בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר,
במסמכי המכרז .כל שי וי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז ,מכל מין וסוג ,או כל
הסתייגות לגביהם ,בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך
אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של
החברה.

6.2

ב וסף ,אי מילוי פרט ש דרש מן המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות
חוברת ת אי המכרז ,עלולים גם כן לגרום לפסילת ההצעה – הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט של החברה.

6.3

במקרה בו הוספו שי ויים ו/או הסתייגויות ,כאמור ,תהיה ועדת המכרזים רשאית ,על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,לעשות כל אחת מאלה:
6.3.1

לפסול את ההצעה.

6.4
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6.3.2

להתעלם מן השי ויים ו/או ההסתייגויות ולראות בהם כאילו לא הוספו מעולם.

6.3.3

להתייחס לשי ויים ו/או להסתייגויות כאל פגם טכ י בלבד ,שהחברה משלימה
עמו.

6.3.4

לדרוש מהמציע לתקן את השי ויים ו/או ההסתייגויות ,ובלבד שאין בתיקון
כאמור כדי לש ות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי מפרטיה.

במקרה בו החברה לא הודיעה על קיטה של אחת הפעולות המ ויות לעיל ,יראו בשי ויים
ו/או בהסתייגויות אשר הוספו ,כאמור ,כאילו לא כתבו כלל ,ובמקרה של זכייה ,תחייב
את המשתתף ההצעה שהוגשה ללא השי ויים ו/או ההסתייגויות .למען הסר ספק,
מובהר כי במקרה כאמור החברה לא תהיה חייבת להתריע בפ י המציע על פסילת הצעתו
ו/או לאפשר לו לתקן את השי ויים ו/או ההסתייגויות אשר הוספו על ידו ב יגוד
להוראות סעיף זה.

סתירות ו/או אי התאמות ,הבהרות ושי ויים
7.1

ככל שלדעת המציע ,קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע
לפ ות ,בכתב ,בשאלות הבהרה עד השעה  12:00ביום  11ב ובמבר  2021באמצעות
הלשו ית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט זהותו ,לשם פירוט
ההבהרות ,הסתירות ,השגיאות ,אי התאמות או הספקות שימצאו בקשר למוב ו
המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז .יש לציין ביחס לכל שאלה,
לאיזה מסמך היא מתייחסת )חוברת ת אי המכרז ,הסכם ההתקשרות וכיוצ"ב( ותוך
הפ יה לסעיף במסמך אליו מתייחסת השאלה.

7.2

יובהר כי לצורך הגשת שאלות הבהרה ,יש להירשם למערכת הממוכ ת כמפורט בסעיף
 2.2לעיל.

7.3

תשובותיה של החברה לפ יות המציעים תועל ה לעמוד המכרז במערכת הממוכ ת ,תחת
לשו ית המכרז ,ותהי ה זמי ות לעיון המציעים יחד עם כל יתר מסמכי המכרז .על
המציעים מוטלת החובה להתעדכן באתר באופן שוטף ביחס לפרסומי החברה בקשר
עם המכרז.

7.4

יודגש ,כי בתום המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה ,המערכת תהיה עולה בפ י
הגשת שאלות הבהרה .אין להגיש שאלות הבהרה בכל אופן אחר מאשר כמפורט לעיל
ובאמצעות המערכת הממוכ ת כאמור.

7.5

שאלות שיוגשו באיחור לא ייע ו ,אלא במקרים מיוחדים ,על פי שיקול דעתה של החברה.

7.6

מי שלא יפ ה לקבלת הבהרות בהתאם להוראות סעיף זה ,יהיה מ וע מלטעון טע ות
בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות ,שגיאות ,אי התאמות ,טעות וכיו"ב במסמכי המכרז.

7.7

החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפ יות להבהרות ו/או השגות ,או חלקן ,וכן תהא
רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעים )מבלי ל קוב בשם המציע אשר פ ה אליה(,
והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .לא התייחסה החברה לפ יה ו/או השגה עד למועד
ש קבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פ יית המציע.

7.8

כל תשובה ,הבהרה ,תיקון ,עדכון ,שי וי או תוספת כלשהי אשר יעשו על ידי החברה
בקשר עם המכרז ,מיוזמתה ו/או כמע ה לשאלות המציעים ייעשו בכתב בלבד ויפורסמו

במערכת הממוכ ת תחת לשו ית המכרז .למען הסר ספק מובהר כי אין כל תוקף
לתשובה ו/או הבהרה שיימסרו בכל דרך אחרת וכי מסמכי ההבהרה אשר יפורסמו
במערכת הממוכ ת יהיו מחייבים ויחשבו כחלק ממסמכי המכרז והם יצורפו להצעת
המציע כשהם חתומים על ידו.
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7.9

במקרה של סתירה ,האמור במסמכי ההבהרות שיפורסמו על ידי החברה יגבר על האמור
במסמכי המכרז המקוריים.

7.10

מבלי לגרוע מהאמור ,החברה שומרת על זכותה להכ יס שי ויים ותיקו ים במסמכי
המכרז עד למועד הגשת ההצעות ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות הבהרה שיועברו אליה
בכתב כאמור ו/או יעלו בכ ס המציעים ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי .השי ויים
והתיקו ים כאמור ,יהוו חלק בלתי פרד מת אי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעת המציעים
במערכת הממוכ ת לפי שיקול דעתה ,ככל ששי ויים כאמור ה ם מהותיים ומחייבים
לדעתה ,את דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות ,תהא החברה רשאית להודיע על
דחיית מועד זה ,בהודעה אשר תפורסם במערכת הממוכ ת.

7.11

מובהר כי התייחסותה של החברה לפ יות המציעים לקבלת הבהרות ו/או שי ויים ,אם
תהא התייחסות שכזו ,לפי שיקול דעת החברה ,תעשה מבלי ל קוב בשם המציע אשר
פ ה אליה.

מפגש מציעים
8.1

בכוו ת החברה לערוך מפגש מציעים .מטרת המפגש ליתן רקע כללי על השירותים מושא
המכרז ומע ה לשאלות אשר עלולות להתעורר אצל המציעים .יחד עם זאת ולמען הסר
כל ספק ,מובהר כי המפגש הי ו כלי עזר אשר מטרתו ל סות וללבן שאלות שתתעורר ה.
מוצהר ומובהר כי דברים אשר יאמרו במהלך המפגש לא יחייבו את החברה ,לא יהוו
מצג כל שהוא ואין בהם כדי לסתור את מסמכי המכרז .בעצם השתתפותו במפגש כאמור
ותן המציע את הסכמתו לת אי זה.

8.2

זולת אם ייקבע אחרת ,מפגש המציעים יתקיים ביום  4ב ובמבר  2021בשעה ,12:00
מפגש המציעים יועבר באופן דיגיטלי באמצעות אפליקציית  teamsשל מיקרוסופט.
בהתאם לאמור ,מציעים שברצו ם להשתתף במפגש המציעים ,דרשים להתחבר במועד
קיום מפגש המציעים הקבוע לעיל לאפליקציה )יישומון(,Microsoft Teams :
באמצעותו יועבר מפגש המציעים .קישור למפגש יועלה לאתר החברה בסמוך למועד
המפגש.

8.3

מובהר בזאת ,כי ההשתתפות במפגש המציעים אי ה חובה .החברה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,תהא רשאית לערוך מפגש מציעים וסף.

הגשת ההצעה
9.1

כללי
9.2

ההצעה על כל ספחיה ,הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות אותם דרש
לצרף המציע ,תוגש באמצעות המערכת הממוכ ת כמפורט לעיל.
הצעת המציע תכלול ,בין היתר ,כל מסמך ה דרש לצורך הוכחת עמידת המציע
בת אי הסף וכל מסמך ה דרש בהתאם למסמכי המכרז לרבות כל מסמך ה דרש
לצורך בחי ת ההצעה.

למען הסר ספק מובהר כי אין לצרף הצעה כספית להצעה למכרז.

9.5

9.3

המועד האחרון להגשת ההצעות ה ו שעה  12:00ביום  25ב ובמבר  2021הצעה
שלא תוגש בתיבת המכרזים המקוו ת במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד
דלעיל לא תתקבל.

9.4

הצעת המציע תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה ,למשך שישה חודשים ,אלא אם
כן יסכים המציע לבקשת החברה ,אם תהא כזאת ,להאריך את תוקפה .ביקשה
החברה להאריך את תוקף ההצעות ,ולא תקבלה הסכמת מציע כלשהו ,תיפסל
הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף הצעתו ,והחברה תהא רשאית
להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים
לבקשתה להארכת תוקף הצעתו ,וזאת אף אם ההצעה האחרת ,שתוקפה לא
הוארך כאמור ,הייתה הצעה עדיפה.

אופן תשלום התמורה
9.5.1

תמורת ביצוע השירותים המפורטים במסמכי המכרז ובמסמכי הפ יה
הפרט ית ,במועדם ובשלמותם ,תשלם תיבי איילון לספק תמורה כדלקמן:
בעבור תווי שי לכלל העובדים בחגים :הסכום ה קוב בתו השי לאחר החלת
הה חה המוצעת על ידי המציע במסגרת הפ יה הפרט ית ,בכפולת מספר תווי
השי שסופקו במסגרת הפ יה הפרט ית לבקשת החברה.
בעבור תווי שי אי דיבידואלים :הסכום ה קוב בתו השי לאחר החלת הה חה
המוצעת על ידי המציע במסגרת הפ יה הפרט ית ,בכפולת מספר תווי השי
שסופקו במסגרת אותו הרבעון ,לבקשת החברה.

9.6

9.5.2

למען הסר ספק מובהר ,כי התמורה כאמור לעיל ,מהווה תמורה סופית
הכוללת את כל הוצאות המציע ,ובכללם :התייקרויות ,הוצאות תקורה,
הוצאות משרדיות ו/או כלליות ,רכבים וטלפו ים ,עלויות שכר עובדי ו/או
ות י השירותים של המציע ,לרבות מלוא ההוצאות הסוציאליות בגי ם ,וכן
כל הוצאה וספת ו/או אחרת ,מכל מין וסוג שהוא.

9.5.3

תשומת לב המציעים מופ ית להסכם ההתקשרות )המצורף כמסמך ב'
למסמכי המכרז( ,המפרט את מ ג ון תשלום התמורה המלא ל ותן
השירותים.

עותק מושחר
9.6.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המציע רשאי להגיש עותק אחד וסף 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".

9.6.2

תיבי איילון אי ה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע .למען
הסדר הטוב מובהר בזאת ,כי ככל ש תיבי איילון תבחר לגלות למציעים
האחרים מידע אשר סומן על ידי המציע כמידע שאין לגלותו ,תודיע תיבי
איילון למציע ,לפ י גילוי המידע ,על החלטתה בדבר המידע שבכוו תה לגלות

בפ י המציעים האחרים ותי תן למציע שהות של ארבעים ושמו ה ) 48שעות(
כדי לערער על החלטה זו.
9.6.3
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למען הסר ספק ,במידה והמציע לא יגיש עותק מושחר כאמור לעיל ,תהא
תיבי איילון רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע
על כל פרטיה ות איה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

שקילת ההצעות ובחירת ההצעות הזוכות במכרז
10.1

למען הסר ספק ,המציעים אשר יוכיחו עמידתם בת אי הסף למכרז ויוכרזו כזוכים
במכרז ,יחתמו עם החברה על הסכם התקשרות והם ייכללו במאגר ספקי המסגרת.

10.2

ההצעות תיבדק ה על ידי תיבי איילון ,אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים
ומומחים כפי שתמצא ל כון.

10.3

לאור מורכבותם של השירותים ,מהותם וחשיבותם מובהר ומודגש בזאת במפורש כי
תיבי איילון אי ה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ,והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות
כל הצעה או את ההצעות כולן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי .עוד מובהר כי תיבי
איילון תהא רשאית ,אך לא חייבת ,במקרה ותסבור כי אין לקבל אף אחת מן ההצעות,
ל הל משא ומתן עם המציע בעל ההצעה הטובה ביותר מבין ההצעות שהוגשו ,לפי שיקול
דעתה ,ועל פי תוצאות משא ומתן זה להחליט אם לקבל את הצעתו או לבטל את המכרז.

10.4

תיבי איילון תהא רשאית לשקול בין יתר שיקוליה ,הן במסגרת המכרז והן במסגרת
הפ יות הפרט יות ,את כושרו של המציע ו/או מי מטעמו ,יסיו ם בביצוע עבודות דומות,
לרבות עבודות קודמות שבוצעו עבור תיבי איילון ו/או גופים ציבוריים אחרים ,יכולתו
הארגו ית והכלכלית של המציע ,וכל שיקול או ימוק אחר כפי שתמצא תיבי איילון
ל כון.

10.5

בחירת ההצעות הזוכות במכרז תתבצע על פי עמידת המציעים בת אי הסף של המכרז.
רק מציעים העומדים בת אי הסף של ההליך יוכרזו כזוכים ויכ סו למאגר המסגרת של
החברה למתן השירותים.

10.6

מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לה ,החברה תהיה רשאית ,הן במסגרת המכרז והן
במסגרת הפ יות הפרט יות ,שלא למסור את ההזמ ות שוא מכרז זה למציע שהצעתו
היא הטובה ביותר ,וזאת ,בין היתר ,עקב יסיו ה הרע של החברה עם המציע ו/או עקב
היכרותה את המציע ,ו/או במידה שמדובר בתאגיד ,עקב יסיו ה הרע עם היחידים
והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו ו/או היכרותה אותם .כן תהיה רשאית החברה
שלא למסור את הההזמ ות שוא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה ביותר ,וזאת אם
יתברר לה ,על פי בדיקות שתערוך ,ועל פי שיקול דעתה המקצועי ,כי לגופים ציבוריים
אחרים יש יסיון רע עם המציע ובמקרה שהמציע ה ו תאגיד ,עם היחידים והגופים
השולטים בו והפועלים מטעמו.

זכויות החברה
11.1

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות מכרז זה וב וסף להן ,תהא החברה רשאית ,אך לא
חייבת ,לדחות כל הצעה שאי ה שלמה ,או ברורה ,או שאי ה ערוכה על פי מסמכי
המכרז ,וזאת על פי שיקול דעתה הסופי והבלעדי של החברה.
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11.2

החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז ו/או הפ יה הפרט ית מכוחו ,מכל סיבה
שהיא ,בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות .בכלל זה ,מספר
ההצעות אשר תוגש ה ,והסכום ה קוב בהן ,ה ם ימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד
החלטת החברה לבטל את המכרז .למען הסר ספק מובהר כי לחברה שמור שיקול הדעת
שלא לבחור בכל הצעה אם רכיב המחיר ה קוב בה ה ו בלתי סביר  ,ולמשתתפים לא
תהיי ה כל טע ות ו/או תביעות בקשר לכך.

11.3

החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפ ות למציע ו/או
לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע וסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או
השלמות ביחס להצעתו של מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן ,לרבות בע יין המצאת
כל מסמך ,אישור ,היתר או רישיון כ דרש לפי ת אי מכרז זה ,ולרבות לצורך הוכחת
עמידת המציע ו/או מ הל הצוות המוצע מטעם המציע בת אי הסף למכרז ,ובלבד שכל
מסמך ,רישיון ,אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת ההצעות.

11.4

החברה שומרת לה את הזכות למחול על קיום דרישה או ת אי מת אי מכרז זה אשר
אי ם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת ועדת
המכרזים של החברה.

11.5

החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי ,והכל על פי שיקול
דעתה.

11.6

החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,אך לא חייבת ל הל משא ומתן עם המציעים
)או מי מהם( .

11.7

החברה תהא רשאית לממש את האופציות להארכת תקופת ההתקשרות ביחס לחלק מן
המציעים בלבד ,וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .המציעים הזוכים במכרז
מוותרים בזאת בויתור בלתי חוזר על כל טע ה ,דרישה או תביעה ביחס לאי מימוש
האופציות כאמור על ידי החברה ו/או בקשר עם מסירת השירותים שוא האופציות
כאמור לידי ות י שירותים אחרים.

יגוד ע יי ים
החברה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות:
אורגן בחברה )לרבות דירקטור או מ כ"ל( ,קרובו ,סוכ ו או שותפו ,או תאגיד שאחד מהאמורים
לעיל מחזיק בו ,במישרין או בעקיפין ,זכויות כלשהן ,ו/או שאחד מהם מ הל או עובד אחראי בו,
לא יוכל לקחת חלק במכרז זה .לע יין זה "קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות.
מציע או מי מטעמו ,אשר לגביו קיים חשש של יגוד ע יי ים עם השירותים שוא מכרז זה ו/או
חשש ל יגוד ע יי ים בי ו לבין תיבי איילון – לא יוכל לקחת חלק במכרז ,אלא אם ת ה החברה
את אישורה לכך ובכפוף לת אים שתעמיד למציע ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
תשומת לב המציעים מופ ית לטופס ההצהרה על היעדר יגוד ע יי ים ,המצורף כ ספח  9לחוברת
זו.
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ת אים מוקדמים לחתימת הסכם; ביטול ההתקשרות עם הזוכה והתקשרות עם מציע אחר
13.1

מובהר כי ת אי מקדים לחתימת החברה על הסכם התקשרות עם המציעים הזוכים
במכרז ה ו עמידת המציעים הזוכים בכל הת אים המפורטים להלן:

13.2

13.1.1

על המציעים הזוכים להגיש ל תיבי איילון אישור עריכת הביטוח חתום על
ידי חברת הביטוח ,כאמור בהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ב' למסמכי
מכרז;

13.1.2

על המציעים הזוכים להגיש ל תיבי איילון בתוך ארבע עשרה ) (14ימים מיום
קבלת הודעת הזכייה את כל האישורים והמסמכים ה דרשים על מ ת להוכיח
את עמידתם בכל הת אים כאמור בסעיף זה ,לשביעות רצו ה של תיבי
איילון.

13.1.3

לא עמדו המציעים הזוכה בהתחייבותם לפי סעיף זה ,תהא רשאית תיבי
איילון ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את זכייתם או ליתן לו ארכה וספת
למלא אחר התחייבויותיו.

13.1.4

למציע שזכייתו בוטלה כאמור ,לא תהיה כל טע ה כלפי החברה ובעצם הגשת
הצעתו הוא מוותר על כל טע ה ,תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם
ביטול זכייתו.

דרישות ביטוח
תשומת לב המציעים מופ ית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה
במכרז .כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פ יה להבהרות ובתוך
המועד ש קבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבל ה כל הסתייגויות לדרישות
הביטוח.
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זכות עיון בהצעה הזוכה
לאחר סיום הליך המכרז והכרזה על תוצאות המכרז ,משתתפי המכרז יהיו רשאים לעיין בחומרי
המכרז בהתאם להוראות תק ה )21ה( לתק ות חובת המכרזים ,התש "ג .1993 -העיון יתבצע
במשרדי החברה ,בכפוף למשלוח בקשה בכתב לעיון לחברה ולתיאום מראש של מועד העיון עם
ציג החברה באמצעות דוא"ל  shanil@ayalonhw.co.ilובכפוף לתשלום הוצאות בסך של 500
 ₪לחברה ,עבור כל פגישת עיון ,וזאת לכיסוי העלויות הכרוכות בעיון.

 .15כשיר וסף
15.1

מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לפ ות אל המציע
שדורג במדרג ההצעות לאחר המציע שהוכרז כזוכה במכרז )להלן" :כשיר וסף"( ,על
מ ת שיע יק את השירותים על פי הצעתו ,וזאת הן במקרה שמציע זוכה אי ו עומד
בהתחייבויותיו על פי ת אי המכרז ו/או ההסכם ,והן במקרה בו החברה תהיה מעו יי ת
בקבלת השירותים שוא המכרז מגורם וסף.

15.2

במידה ותבחר החברה לפעול כאמור בסעיף  14.1לעיל ,תודיע החברה למציע על היותו
כשיר וסף ,והכשיר ה וסף יפעל בהתאם להוראות החלות על הזוכה במכרז ,כשלע יין
זה יראו במועד פ יית החברה על פי סעיף זה כמועד הודעת הזכייה .למען הסר ספק,
מובהר כי לע יין הצעת המחיר של הכשיר ה וסף תחול ה הוראות סעיף  11.11לעיל.

15.3

לכשיר ה וסף תי תן שהות של  7ימים ממועד פ יית החברה להודיע לחברה על קבלת
הצעתה .לא עשה כן הכשיר ה וסף ,או שהשיב בשלילה ,תהא רשאית החברה לחזור
ולהציע את הצעתה זו למציע שדורג במדרג ההצעות במקום שלאחר הכשיר ה וסף וכך
הלאה.
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15.4

למען הסר ספק ,מובהר כי מימוש הזכות האמורה לפי סעיף זה לפ ות לכשיר וסף או
למציע הבא שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן ,הי ו לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט של החברה ,וכי למציעים אין ולא תהיה כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה
שע יי ה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו של מציע זוכה ו/או
ביטול הסכם ההתקשרות עם מציע זוכה.

15.5

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של החברה לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה
זה ,לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לבצע הליך חדש לבחירת זוכה למתן
השירותים .אין בבחירת כשיר וסף או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טע ה
שתעמוד ה לחברה כ גד הזוכה במקרה כאמור

ת אים כלליים
16.1

אישור תקציבי
מובהר כי במועד פרסום המכרז ,טרם תקבל האישור התקציבי לביצוע השירותים שוא
המכרז .לכן ,קיימת אפשרות לביטול המכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע
השירותים .בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים
את האמור לעיל ,וכמוותרים על כל טע ה ,דרישה ו/או תביעה כ גד תיבי איילון ו/או מי
מטעמה בע יין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טע ה ,דרישה ו/או תביעה כ גד תיבי
איילון ו/או מי מטעמה ,בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית תחילת ביצוע השירותים
שוא המכרז עקב אי קבלת אישור תקציבי.
למען הסר ספק מובהר זאת כי במקרה של ביטול המכרז ו/או דחייה במועד תחילת
ביצוע השירותים ,עקב אי קבלת אישור תקציבי ,לא יהיו זכאים המציעים לכל פיצוי
ו/או תשלום וסף ,מכל סוג ומין שהוא ,לרבות תשלום עקב הוצאות שהוציאו בהכ ת
ההצעה ו/או כל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר עם המכרז.

16.2

דין חל
הליך זה כפוף לדי י מדי ת ישראל ,ב וסחם מעת לעת .ההצעות תערכ ה ותוגש ה
בהתאם לכל דין ,והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות
בהליך והגשת ההצעות.

16.3

ת יית שיפוט
כל ע יין ה וגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר מחוז מרכז-
לוד.

16.4

הוצאות ההשתתפות בהליך
המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מ תיבי איילון
בגין הוצאות אלה.

16.5

הצעה בודדת
כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .האמור לעיל חל גם על מי ששולט ב ותן
השירותים ,או ה שלט על ידו ,או ה שלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו .לצורך כך
מוגדר המו ח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ 50%-מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית
או הזכות למ ות יותר מ 50% -מהדירקטורים.

לא תותר הגשת הצעה משותפת לש י גופים משפטיים.

איתמר בן מאיר
המ הל הכללי

ספח 1
טופס פרופיל המציע
שם המציע _______________________ :מס' התאגיד/הע.מ__________________________ :

ש ת ייסוד________________________:

כתובת המציע_____________________________________________________________:

טלפון _________________________:פקס_____________________________________:

דואר אלקטרו י___________________________________________________________ :

שם איש הקשר במציע __________________:תפקיד_______________________________:

טל' סלולארי_________________________ :

שמות בעלי המציע:

 _____________________.1ת.ז_____________________ .

 _____________________.2ת.ז_______________________ .

 _____________________.3ת.ז_______________________ .

)אם בעל התאגיד ה ו תאגיד יש לפרט את בעליו של אותו תאגיד(

שמות מורשי החתימה מטעם התאגיד________________________________________:

חתימת המציע_______________________:

ספח 2
לכבוד
חברת תיבי איילון בע"מ
שדרות ים 2
ראשון לציון
א.ג,. .
.1

.2
.3
.4
.5
.6

.7

טופס ההצעה

א ו החתומים מטה ,לאחר שקרא ו בעיון ,בח ו והב ו את הוראות תיבי איילון בע"מ )להלן:
"החברה"( למתן הצעה להתקשר עמה במסגרת מכרז מס'  27/21לאספקת כרטיסי שי לעובדי תיבי
איילון בחגי ישראל ובמועדים וספים )להלן" :המכרז" ו"-השירותים" ,בהתאמה( על כל הת אים
והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז על ספחיהם ,מציעים בזה לחברה לבצע את השירותים,
הכל כמפורט במכרז על כל ספחיו.
ה ו מודיעים כי הצעת ו ערוכה על פי המכרז על כל ספחיה ,וכי קיבל ו ו/או הועמדו לרשות ו כל
המסמכים הקשורים להצעה וכן קיבל ו הסברים בכל הקשור להצעה ולביצוע השירותים.
ה ו מצהירים ומתחייבים כי אם תתקבל הצעת ו ,בצע את כל השירותים בהתאם לכל ת אי המכרז
וה ספחים לו ולשביעות רצו כם המלאה וזאת במתכו ת המחירים )לא כולל מע"מ( המפורטים להלן.
היה והצעת ו תתקבל ה ו מתחייבים לחתום ,כמפורט ב והלי המכרז ות איו ,על הסכם ההתקשרות
המצורף ,ושלא להעביר לגורם אחר זכות מזכויותי ו על פי הסכם זה ולא להוסיף או לצרף שום שותף
או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת שימוש בזכויותי ו.
כן רצ"ב להצעת ו כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי ו .ידוע ל ו שאי מילוי ו/או אי צירוף
מסמך כלשהו ו/או עריכת שי וי/תוספת במסמכי ההצעה ,עלולים לגרום לפסילת הצעת ו.
הצעת ו זו היא בלתי חוזרת ואי ה ית ת לביטול או לשי וי .א ו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא
חייבים ,לראות בהצעת ו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בי י ו לבי יכם .ידוע ל ו וא ו מסכימים
כי אתם תהיו רשאים ל הל כל הליך שע י ו הגשת הצעות מתוק ות .כן ידוע ל ו שתהיו רשאים לבטל
את המכרז.
היה והצעת ו תתקבל א ו מתחייבים לעמוד בכל הת אים המוקדמים לחתימת הסכם ההתקשרות
על ידכם ,כמפורט במסמכי המכרז ,וכי תוך ארבע עשרה ) (14ימים מיום הודעתכם חתום על מסמכי
הסכם ההתקשרות ו פקיד בידיכם את פוליסות הביטוח המפורטות בו ,ואת כל המסמכים והראיות
ה וספים הטעו ים המצאה.

 .8ה תו ים ו/או המסמכים הכלולים בהצעת ו והמהווים ,לדעת ו ,מידע סודי ה ם:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
שם המציע )מלא(_______________________________________ :
שמות מורשי החתימה מטעם המציע_________________ :

________________

חתימות מורשי החתימה______________ :

__________________

חותמת המציע______________:

תאריך________________ :

ספח 2.1א'
***תשומת לב המציעים כי את טופס הצעת המחיר ,וכן כל מסמך אחר המפרט את מחיר ההצעה ,יש להגיש באמצעות המערכת
הממוכ ת בלבד .הצעת המחיר תיפתח ותיבדק רק לאחר שיושלם תהליך בדיקת העמידה בת אי הסף להצעות המציעים ו יקוד האיכות,
בהתאם לשלבים המפורטים בחוברת ת אי המכרז***

לכבוד
חברת תיבי איילון בע"מ
רח' שדרות ים 2
ראשון לציון
א.ג,. .
ה דון :טופס הצעת המחיר לקטגוריה א'
א ו החתומים מטה ,לאחר שקרא ו בעיון ,בח ו והב ו את הוראות חברת תיבי איילון בע"מ )להלן:
"החברה"( במסגרת מכרז מס'  27/21לאספקת כרטיסי שי לעובדי תיבי איילון בחגי ישראל
ובמועדים וספים )להלן" :המכרז" ו"-השירותים" ,בהתאמה( ,מציעים בזה להע יק את השירותים
לחברה בהתאם לכל דרישות החברה המפורטות במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות ,וזאת
בתמורה לתשלום כפי שיפורט להלן:
בשים לב לאמור במסמכי המכרז ,על כל ספחיו ,הצעתו הכספית הי ה כדלהלן:
א ו מתחייבים להע יק אחוז ה חה אחיד ביחס לסכום השי הכולל:

גובה הה חה המוצע

***יושלם באופן מקוון***

א ו מאשרים כי בדק ו את כל הטעון בדיקה מוקדמת ושקל ו כל דבר אשר עשוי להשפיע על קביעת
הצעת המחיר ,וא ו מוותרים מראש באופן מפורש ,על כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה ,כלפי תיבי
איילון בגין ו/או בקשר עם האמור.
הבהרות והצהרות ב וגע להצעת המחיר:
ידוע ל ו כי התמורה המוצעת על ידי ו לביצוע השירותים כאמור לעיל ,הי ה תמורה סופית וכוללת
למתן השירותים שוא המכרז בכללותם ,וכי לא תשולם ל ו כל תוספת ,מכל מין וסוג ,בגין ו/או
בקשר עם עבודת ו ,מעבר לתמורה ה קובה בהצעת ו לעיל.
ידוע ל ו כי התמורה תחושב על פי ביצוע השירותים בפועל באישורה של תיבי איילון ובהתאם
לה חיותיה ולשביעות רצו ה ובהתאם למסמכי המכרז והמחירים שהוצעו על ידי ו ,כפי ש קבעו על
פי תוצאות המכרז.
מובהר כי מספר העובדים המופיע בהצעת המחיר ,לרבות סכום השי ,אי ו מהווה התחייבות כלשהי
מטעם תיבי איילון ,והיא ועדה להתרשמות בלבד .תיבי איילון רשאית להפחית או להגדיל את
כמויות תווי השי ה דרשים או לחלופין לש ות את הסכום של כל אחד מסוגי השי.
א ו מצהירים כי כל הפרטים ש מסרו על ידי ו כאמור לעיל ה ם כו ים ומדויקים.
שם המציע )מלא(_______________________________________ :
שמות מורשי החתימה מטעם המציע_________________ :

________________

חתימות מורשי החתימה______________ :

__________________

חותמת המציע______________:

תאריך________________ :

ספח 2.1ב'
***תשומת לב המציעים כי את טופס הצעת המחיר ,וכן כל מסמך אחר המפרט את מחיר ההצעה ,יש להגיש באמצעות המערכת
הממוכ ת בלבד .הצעת המחיר תיפתח ותיבדק רק לאחר שיושלם תהליך בדיקת העמידה בת אי הסף להצעות המציעים ו יקוד האיכות,
בהתאם לשלבים המפורטים בחוברת ת אי המכרז***

לכבוד
חברת תיבי איילון בע"מ
רח' שדרות ים 2
ראשון לציון
א.ג,. .
ה דון :טופס הצעת המחיר לקטגוריה ב'
א ו החתומים מטה ,לאחר שקרא ו בעיון ,בח ו והב ו את הוראות חברת תיבי איילון בע"מ )להלן:
"החברה"( במסגרת מכרז מס'  27/21לאספקת כרטיסי שי לעובדי תיבי איילון בחגי ישראל
ובמועדים וספים )להלן" :המכרז" ו"-השירותים" ,בהתאמה( ,מציעים בזה להע יק את השירותים
לחברה בהתאם לכל דרישות החברה המפורטות במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות ,וזאת
בתמורה לתשלום כפי שיפורט להלן:
בשים לב לאמור במסמכי המכרז ,על כל ספחיו ,הצעתו הכספית הי ה כדלהלן:
א ו מתחייבים להע יק לחברה אחוז ה חה אחיד ביחס למחירי כלל הפריטים בכל פרק ,כפי
שיעודכ ו מעת לעת ,כמפורט להלן:

גובה הה חה המוצע
***יושלם באופן מקוון***
א ו מאשרים כי בדק ו את כל הטעון בדיקה מוקדמת ושקל ו כל דבר אשר עשוי להשפיע על קביעת
הצעת המחיר ,וא ו מוותרים מראש באופן מפורש ,על כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה ,כלפי תיבי
איילון בגין ו/או בקשר עם האמור.
הבהרות והצהרות ב וגע להצעת המחיר:
ידוע ל ו כי התמורה המוצעת על ידי ו לביצוע השירותים כאמור לעיל ,הי ה תמורה סופית וכוללת
למתן השירותים שוא המכרז בכללותם ,וכי לא תשולם ל ו כל תוספת ,מכל מין וסוג ,בגין ו/או
בקשר עם עבודת ו ,מעבר לתמורה ה קובה בהצעת ו לעיל.
ידוע ל ו כי התמורה תחושב על פי ביצוע השירותים בפועל באישורה של תיבי איילון ובהתאם
לה חיותיה ולשביעות רצו ה ובהתאם למסמכי המכרז והמחירים שהוצעו על ידי ו ,כפי ש קבעו על
פי תוצאות המכרז.
מובהר כי מספר העובדים המופיע בהצעת המחיר ,לרבות סכום השי ,אי ו מהווה התחייבות כלשהי
מטעם תיבי איילון ,והיא ועדה להתרשמות בלבד .תיבי איילון רשאית להפחית או להגדיל את
כמויות תווי השי ה דרשים או לחלופין לש ות את הסכום של כל אחד מסוגי השי.
א ו מצהירים כי כל הפרטים ש מסרו על ידי ו כאמור לעיל ה ם כו ים ומדויקים.
שם המציע )מלא(_______________________________________ :
שמות מורשי החתימה מטעם המציע_________________ :

________________

חתימות מורשי החתימה______________ :

__________________

חותמת המציע______________:

תאריך________________ :

ספח 3
הצהרת המציע בדבר הב ת ת אי המכרז
א ו הח"מ לאחר שקרא ו בעיון ובח ו בחי ה זהירה את כל מסמכי מכרז מס'  27/21לאספקת כרטיסי שי
לעובדי חברת תיבי איילון בע"מ בחגי ישראל ובמועדים וספים )להלן" :המכרז"( ,בין המצורפים ובין
שאי ם מצורפים אך מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

א ו מצהירים בזאת כי הב ו את כל האמור במסמכי המכרז והגש ו את הצעת ו בהתאם .כי למד ו
ובדק ו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז ,ובדק ו את כל הדרישות ,הת אים וה סיבות,
הפיזיים והמשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעת ו או על ביצוע השירותים שוא המכרז .כי א ו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומאשרים ומתחייבים כי לא ציג כל תביעות או דרישות
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הב ה ,וא ו מוותרים בזאת מראש על טע ות כאמור .מבלי לפגוע
בכלליות האמור ,ידוע ל ו ,וא ו מסכימים ,כי בעצם הגשת הצעת ו גלום ויתור מפורש על כל
טע ה ,מכל מין וסוג ,בדבר אי התאמה ו/או חריגה ,מכל מין וסוג ,של ת אי המכרז ו/או ת אי
מת איו ו/או מכל ת אי על פי דין.

.2

א ו מצהירים כי א ו עומדים בכל הת אים ה דרשים במכרז וכי הצעת ו עו ה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז וכי א ו מקבלים על עצמ ו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לת אים שבמסמכי
המכרז ,ולרבות הסכם ההתקשרות.

.3

א ו מצהירים כי ידוע ל ו שביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל ה וגע
למידע שיגיע לרשות ו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמי ות ומהימ ות וא ו מתחייבים למלא
אחר ביצוע הוראות מסמכי הסכם ההתקשרות ולמלא אחר כל התחייבויותי ו על פי הסכם
התקשרות זה במהימ ות ואמי ות ,תוך שמירה קפד ית על הוראות כל דין .א ו מצהירים כי אי ו
רשאים להעביר כל מידע שברשות ו כתוצאה מהשתתפות ו במכרז זה לשום גורם אחר ,או
לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.

.4

א ו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ,וכי לא
גילי ו את פרטי הצעת ו למשתתפים אחרים במכרז.

.5

א ו מצהירים כי הצעת ו ה ה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו
מוגשת ההצעה וכי א ו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מ יעה על פי כל דין
או הסכם לחתימת ו על הצעה זו.

___________
תאריך

____________
חתימת המציע

ספח 4
לכבוד
תיבי איילון בע"מ
אישור עו"ד
א י הח"מ ,_________________ ,עו"ד של _________________ )להלן" :המציע"( ,מאשר בזאת
כדלקמן:
 .1ביצוע השירותים וההתקשרות בהסכם ההתקשרות לפי מכרז מס'  27/21לאספקת כרטיסי שי
לעובדי חברת תיבי איילון בע"מ בחגי ישראל ובמועדים וספים ,ה ן במסגרת סמכויות המציע.
 .2שמות מ הלי המציע ה ם._____________________________________ :
 .3שמות הא שים אשר חתימתם מחייבת את המציע ה ם.__________________________:
 .4אופן החתימה המחייב את המציע ה ו.______________________ :
 .5בעלי המציע ה ם.__________________________ :
 .6חתימות ה"ה ______________ וכן ___________________ ,אשר חתמו בפ י על הצעה זו
ועל הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז ,בצירוף חותמת התאגיד המציע ,מחייבות את
התאגיד המציע לכל דבר וע יין.

__________________
תאריך

_______________________
חתימת וחותמת עו"ד

ספח 5
תצהיר מס' 1
בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מי ימום
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
א י הח"מ ,מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב כדלקמן:
.1

א י הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן" :המציע"( לחתום על תצהיר זה
בתמיכה להצעה למכרז מס'  27/21לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת תיבי איילון בע"מ בחגי
ישראל ובמועדים וספים ,אשר פורסם על ידי תיבי איילון בע"מ )להלן" :המכרז"(.

.2

ה י מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:

.3

)א(

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים.

)ב(

עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין
חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

)ב(

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק
עובדים זרים  -כי חלפה לפחות ש ה אחת מן ההרשעה האחרו ה ועד המועד האחרון
להגשת ההצעות.

ה י מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
)א(

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מי ימום.

)ב(

עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין
חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מי ימום.

)ג(

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק
שכר מי ימום  -כי חלפה לפחות ש ה אחת מן ההרשעה האחרו ה ועד המועד האחרון
להגשת ההצעות.

לע יין סעיפים  2ו 3-לעיל:
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הב קאות )רישוי( ,התשמ"א;1981-
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
) (1חבר ב י אדם ש שלט על ידי הספק;
) (2אם הספק הוא חבר ב י אדם ,אחד מאלה) :א( בעל השליטה בו; )ב( חבר ב י אדם
שהרכב בעלי מ יותיו או שותפיו ,לפי הע יין ,דומה במהותו להרכב כאמור של הספק,
ותחומי פעילותו של חבר ב י האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; )ג( מי
שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
) (3אם הספק הוא חבר ב י אדם ש שלט שליטה מהותית  -חבר ב י אדם אחר ,ש שלט
שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק
"הורשע" ,בעבירה  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה ש עברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג )31
באוקטובר ;(2002
"חוק עובדים זרים"  -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,התש "א-
.1991
"חוק שכר מי ימום"  -חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז;19876-
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר ב י
האדם;

.4

זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________
חתימת המצהיר/ה
אישור

א י הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________ ,המוסמך לחתום מטעם המציע ,ושזיהה עצמו
באמצעות ת.ז .שמספרה ____________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.

________________
חתימה וחותמת עו"ד

תצהיר מס' 2
בדבר ייצוג הולם לא שים עם מוגבלות
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
א י הח"מ ,מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב כדלקמן:
.1

א י הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן" :המציע"( לחתום על תצהיר זה
בתמיכה למכרז מס'  27/21לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת תיבי איילון בע"מ בחגי ישראל
ובמועדים וספים עבור חברת תיבי איילון בע"מ )להלן" :המכרז"(.

.2

ה י מצהיר ומאשר כי הוסברה לי וכי א י מבין את משמעותו של סעיף  9לחוק שוויון זכויות
לא שים עם מוגבלות ,התש "ח) 1998-להלן" :חוק שוויון זכויות"(.

.3

ה י מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למ הל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותי עם תיבי איילון בע"מ.

.4

יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:



הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות אי ן חלות על המציע.



הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.



במידה והמציע מעסיק  100עובדים לפחות עליו להתחייב כדלקמן:
המציע מתחייב לפ ות למ הל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחי ת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת ה חיות בקשר
ליישומן.



במידה והמציע מעסיק  100עובדים לפחות והמציע התחייב בעבר לפ ות למ הל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחי ת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון
זכויות ,המציע מצהיר כי פ ה כ דרש ממ ו ופעל ליישומן של ה חיות ,במידה ו ית ו לו.

.5

זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________
חתימת המצהיר/ה
אישור

א י הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________ ,המוסמך לחתום מטעם המציע ,ושזיהה עצמו
באמצעות ת.ז .שמספרה ____________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.
________________
חתימה וחותמת עו"ד

ספח 6

הצהרת המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים"

.1

ב וסף לכל החובות והאיסורים החלים עליו מכוח הדין ,ולרבות חוק העו שין ,התשל"ז – ,1977
המציע ומי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
1.1

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין או בעקיפין ,כל טובת ה אה ו/או כסף ו/או כל
דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל
של חברת תיבי איילון בע"מ )להלן " :תיבי איילון"( ו/או של ושא משרה ב תיבי
איילון ו/או עובד ב תיבי איילון ו/או כל מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר עם הליך
התקשרות ו/או כל חוזה/הזמ ה ה ובעים ממ ו.

1.2

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם ושא משרה ב תיבי איילון ו/או
עובד תיבי איילון ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם מטעמה ו/או כל גורם אחר על מ ת
לקבל מידע חסוי/סודי הקשור עם הליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמ ה אחר ה ובעים
ממ ו.

1.3

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם ושא משרה ב תיבי איילון ו/או
עובד תיבי איילון ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה
מלאכותית ו/או לא תחרותית.

1.4

לא פעלו ב יגוד לאמור בס"ק  1.1-1.3לעיל במסגרת הליכי התקשרות שוא מכרז זה.

.2

התעורר חשד סביר כי מציע ו/או מי מטעמו פעל ב יגוד לאמור בסעיף  1דלעיל ,תיבי איילון
שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים
חשד כי עשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר )להלן" :התקשרות"( ו/או לא לקבל את
הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהתקשרות ו/או לבטל בכל זמן
שהוא את החוזה/הזמ ה ה ובעים מהליך ההתקשרות.

.3

באחריותו הבלעדית של המציע להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו ,קבל י המש ה שלו ,ציגיו,
סוכ יו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם תיבי איילון ו/או
חוזה/הזמ ה ה ובעים ממ ו.

ועל זה בא ו על החתום ,מורשי החתימה של המציע ,המוסמכים לחייבו בחתימתם:

______________
המציע

ספח 7א'

קטגוריה א'  -אמות מידה לבחי ת איכות הצעת המציע
אמת המידה

חלוקת אמת המידה לרכיבים

יקוד
מירבי

מספר ס יפים ברשתות
שיווק מזון הקמעו איות
בפריסה ארצית
המכבדת את כרטיס
השי המוצע

עבור רשת מזון קמעו אית בעלת עד  50ס יפים – יוע קו  3ק';
עבור רשת מזון קמעו אית בעלת  51-100ס יפים – יוע קו  6ק';
עבור רשת מזון קמעו אית בעלת  101-150ס יפים – יוע קו  9ק';
עבור רשת מזון קמעו אית בעלת למעלה מ 151-ס יפים – יוע קו  12ק';

 12ק'

מספר הישובים בהם
יש ו ס יף של רשת מזון
קמעו ית המכבדת את
כרטיס השי המוצע

עבור  10-30ישובים שו ים יוע קו  2.5ק';
עבור  31-50ישובים שו ים יוע קו  5ק';
עבור  51-70ישובים שו ים יוע קו  7.5ק';
עבור  71ישובים שו ים ומעלה יוע קו  10ק';

 10ק'

מספר רשתות השיווק
ובתי העסק המכבדים
את כרטיס השי המוצע

עבור כל רשת בתחום האופ ה/או הלבשה ו/או ה עלה המכבד את כרטיס
השי המוצע – יוע ק למציע  0.5ק' ,ועד למקסימום של  4קודות;

 16ק'

עבור כל רשת בתחום ציוד מח אות ו/או מוצרי ספורט המכבד את כרטיס
השי המוצע – יוע ק למציע  0.5ק' ,ועד למקסימום של  4קודות;
עבור כל רשת בתחום מוצרי חשמל ו/או אלקטרו יקה המכבד את כרטיס
השי המוצע – יוע ק למציע  0.5ק' ,ועד למקסימום של  4קודות;
עבור כל רשת בתחום טיפוח ובישום המכבד את כרטיס השי המוצע –
יוע ק למציע  0.5ק' ,ועד למקסימום של  4קודות.

בחי ת אתר הבחירה של
המציע

המציע יפ ה את החברה לקישור לדף אי טר ט שהכין על מ ת להע יק את
השירותים המי ימליים בראש הש ה ש ת  2021לארגון אחד מבין
הארגו ים העומדים בדרישות.
הקישור יהיה לעמוד דמו ייעודי של לפחות  3עובדים )מומצאים( של
הארגון העומד בדרישות ,באופן שיאפשר ל ציגי החברה לבצע הליך
הזמ ה מלא מראשיתו ועד לסופו ,ולבחור בין כל מגוון אפשרויות
המת ות .כל אחד משלשת העובדים )המומצאים( של הארגון שעומד
בדרישות יהיה זכאי למת ות לפי שווי תקציב שו ה .ככל שלא קיימים
אצל הארגון העומד בדרישות שווי תקציב שו ה למת ות עבור עובדים
שו ים הרי שיש לוודא שלפחות אחד מן העובדים יהיה ברמת מת ה
השו ה משל ש י העובדים האחרים ,ככל שהדבר יתן.
המציע י פיק הרשאת אדמין על מ ת ש יתן יהיה להיכ ס לעמוד הדמו
הייעודי .ציגי צוות הבדיקה ייכ סו לעמוד הדמו הייעודי כאמור וי קדו
את אתר הבחירה )להלן" :אתר הבחירה"( לפי הפרמטרים הבאים ולפי
ה יקוד הקבוע לצדם:
 -ראות אתר הבחירה ועיצוב ) 1-0ק'(:

 12ק'

עד כמה אתר הבחירה מעוצב באופן מזמין ,אסטטי ועד כמה התמו ות
של מוצרי השי חדות וברורות.
 אמי ות אופן הצגת המוצרים ) 5-0ק'(:עד כמה מוצרי השי המוצגים באתר הבחירה מבחי ת :התמו ה ,העלות
המוצגת לצדם ותיאור מאפיי י המוצר ,תואמים את המציאות.
לצורך כך ייבחרו ציגי החברה לפחות ש י מוצרי שי או יותר מקטגוריות
שו ות יבח ו את המוצרים כולל באופן מוחשי ,ויבצעו השוואה בין המוצר
כפי שמוצג באתר הבחירה לבין המוצר במציאות וכן ישוו את המחירים
באתרי השוואת מחירים.
אין הכרח לקחת את אותם המוצרים או את אותו מספר מוצרים לכל
המציעים.
 קלות ו וחות השימוש באתר הבחירה ) 3-0ק'(:ציגי החברה ידמו את מהלך הליך בחירת המת ה שאמור להיעשות על
ידי העובד )המומצא( ,מראשיתו ועד לסופו .לצורך כך ציגי החברה יבצעו
בחירת הזמ ה באתר הבחירה בעמוד הדמו הייעודי.
בהליך הבחירה החברה תאמוד בין היתר את :פרק הזמן ש דרש להשלמת
ההזמ ה ב יסיו ות הראשו ים ,יכולת הב ת התהליך ההזמ ה והב ת
תהליך שי וי בחירת המת ה ,כמות הטעויות ש עשו תוך כדי התהליך,
כמות ה"הקלקות" והמעברים ש דרשים ,המשכיות ורציפות השימוש
לאחר שיוצאים מן העמוד הייעודי ,והתרשמות כללית מ וחות וחווית
השימוש באתר הבחירה.
 תפעול אתר הבחירה באמצעות מכשיר ייד ) 3-0ק'(:ציגי החברה יתפעלו את הדף הייעודי גם באמצעות מכשיר ה יד .ה יקוד
ברכיב זה יי תן בגין חווית השימוש במכשיר ה יד לפי :בחי ת התאמתו
לאתר הבחירה שבמחשב ,ולפי מידת שביעות הרצון מהשימוש באמצעות
מכשיר ה ייד.
בחי ת המת ות המוצעות לצורך בחי ת רכיב זה ,צוות הבדיקה יגלוש באתר הבחירה .ועדת המש ה
לחגי פסח וראש הש ה תיתן יקוד ברכיב זה בהתאם לפרמטרים הבאים:
תווי השי ) 0-3ק'(:
 מגוון תווי השי המוצעים ,מספר הקטגוריות של תווי השי המוצעים,מספר הס יפים המכבדים כל תו ,אפשרויות הבחירה ,האטרקטיביות
והאיכות של המקומות שמכבדים את תווי השי ,הרלוו טיות של מקומות
אלה לעובדי התאגיד וכיו"ב.
מוצרי השי:
 מגוון מוצרי השי המוצעים בכל תחום ) 0-3ק'(; -איכות ,פו קציו ליות ורלוו טיות של מוצרי השי ) 0-2ק'(

 16ק'

 שווי ריאלי של מוצרי השי ביחס לתקציב המת ה שהוקצה לכל עובד)"ערך תפס לעובד"( ) 0-8ק'(
לצורך בחי ת הערך ה תפס החברה תהא רשאית להיעזר במחירים
ה קובים באתרי השוואות מחירים ולבחון עד שלשה מוצרי שי שו ים,
שיכולים להיות שו ים בין המציעים השו ים והכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי של הועד.

בעבור האופציה לשליחת המת ה לבית העובד ללא תוספת תשלום יוע קו  10ק'

שליחת המת ות לבית
העובד

 10ק'.

תשלום באמצעות התו
באי טר ט

בעבור האופציה לשלם באתרי אי טר ט של לפחות  5בתי העסק
באמצעות התו יוע קו  4ק'

שביעות רצון ממזמי י
שירותים קודמים

לצורך הערכת טיב השירותים שמע יק המציע תבחר תיבי איילון ,לפי
להוכחת  20ק'
שיקול דעתה הבלעדי ,ש י מזמי ים מבין אלו שהוצגו על ידו

עמידתו בת אי הסף למכרז ,ותבצע הערכה של שביעות רצון בדרך של
פ יה טלפו ית לאיש קשר רלוו טי אשר צוי ו בתצהיר המציע ו/או איש
קשר רלוו טי אחר שהי ו ציג הלקוח.
ל ציג מזמין השירותים יוצגו שאלות ביחס לכל אחד מ 5-ה ושאים
המפורטים להלן ,כאשר ביחס לכל אחד מה ושאים יוצג סולם הדירוג בין
 0ל.5 -
הציון שיוע ק ביחס לכל שאלה יומר ל יקוד לפי סולם ההערכה שלהלן:
ציון

0

1

2

3

4

5

יקוד

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

יקוד האיכות שיוע ק לכל שאלה יהיה זהה )עד  2קודות לכל שאלה(,
ההערכה תתבצע לפי סולם ההערכה שלעיל.
רשימת השאלות שיוצגו ל ציג:
.1
.2
.3
.4
.5

שביעות רצון כללית מטיב השירותים שהוע קו על ידי המציע.
איכות כח האדם שהועמד על ידי המציע לצורך הע קת השירותים.
רמת שביעות הרצון של העובדים במזמין השירותים מהשירות ש יתן
על ידי המציע ומאיכות וטיב המת ות.
רמת השירותיות ו יסיון לייצר פתרו ות לתקלות שעלו במידת הצורך
ע"י המציע.
עמידה בלוחות הזמ ים הקבועים.

סה"כ עד  20קודות בהמלצות
סה"כ  100קודות

 4ק'

ספח 7ב'

קטגוריה ב'  -אמות מידה לבחי ת איכות הצעת המציע
אמת המידה

חלוקת אמת המידה לרכיבים

יקוד
מירבי

יסיון המציע
באספקת השירותים
ללקוחות

עבור כל לקוח וסף ,מעבר ללקוחות שהוצגו לצורך הוכחת עמידה בת אי  20ק'
הסף ,י ת ו  5קודות עד מקסימום של  20קודות.

בחי ת אתר האי טר ט
של המציע המותאם
לאירועי פרט

בעבור כל אירוע פרט המפורט בסעיף  1.7.6 1.8.1לחוברת ת אי המכרז 24 ,ק'
יי ת ו  2קודות ועד ל 24-קודות.

מספר רשתות השיווק
ובתי העסק המכבדים
את כרטיס השי
המוצע

על המציע לפרט מספר דוגמאות ,בחתך מחירים מגוון למוצרי שי  20ק'
שבאפשרותו להציע לפי המפורט להלן ,ול קוב את מחירם המוצע על ידו
בשווי גובה הסכומים ה קובים בתכולת השירותים ה דרשים:

דוגמאות המציע
למוצרי שי המותאמים
לאירועי פרט

 דוגמאות לערכות מוצרי שי לרגל ישואים; דוגמאות לערכות אבל הכוללים מוצרים רלוו טיים; דוגמאות לאפשרויות למת ה לעובד לרגל יום הולדת; דוגמאות לערכות למוצרי שי לאירוע של לידת ילד של עובד; דוגמאות לערכות למוצרי מת ה ליום המשפחה לכלל העובדים.ה יקוד ברכיב זה יי תן על ידי צוות הבדיקה לפי:
מידת מגוון ערכות מוצרי השי שיוצעו על ידי המציע בכל אחת מן
האירועים שוא הדוגמאות ,איכות המוצרים ,הפו קציו ליות שלהם,
המקוריות שלהן ,הרלוו טיות שלהם לעובדי התאגיד החברה וכיו"ב.
ה יקוד המקסימלי שיי תן לכל אירוע מתואר יהיה  4קודות ,באופן שסך
כל ה יקוד ברכיב זה יהיה בין  0-20קודות.

בחי ת אתר הבחירה
של המציע

המציע יפ ה את החברה לקישור לדף אי טר ט שהכין על מ ת להע יק את  16ק'
השירותים המי ימליים בראש הש ה ש ת  2021לארגון אחד מבין הארגו ים
העומדים בדרישות.
הקישור יהיה לעמוד דמו ייעודי של לפחות  3עובדים )מומצאים( של הארגון
העומד בדרישות ,באופן שיאפשר ל ציגי החברה לבצע הליך הזמ ה מלא
מראשיתו ועד לסופו ,ולבחור בין כל מגוון אפשרויות המת ות .כל אחד
משלשת העובדים )המומצאים( של הארגון שעומד בדרישות יהיה זכאי
למת ות לפי שווי תקציב שו ה .ככל שלא קיימים אצל הארגון העומד
בדרישות שווי תקציב שו ה למת ות עבור עובדים שו ים הרי שיש לוודא
שלפחות אחד מן העובדים יהיה ברמת מת ה השו ה משל ש י העובדים
האחרים ,ככל שהדבר יתן.
המציע י פיק הרשאת אדמין על מ ת ש יתן יהיה להיכ ס לעמוד הדמו
הייעודי .ציגי צוות הבדיקה ייכ סו לעמוד הדמו הייעודי כאמור וי קדו את

אתר הבחירה )להלן" :אתר הבחירה"( לפי הפרמטרים הבאים ולפי ה יקוד
הקבוע לצדם:
 ראות אתר הבחירה ועיצוב ) 3-0ק'(:עד כמה אתר הבחירה מעוצב באופן מזמין ,אסטטי ועד כמה התמו ות של
מוצרי השי חדות וברורות.
 אמי ות אופן הצגת המוצרים ) 5-0ק'(:עד כמה מוצרי השי המוצגים באתר הבחירה מבחי ת :התמו ה ,העלות
המוצגת לצדם ותיאור מאפיי י המוצר ,תואמים את המציאות.
לצורך כך ייבחרו ציגי החברה לפחות ש י מוצרי שי או יותר מקטגוריות
שו ות יבח ו את המוצרים כולל באופן מוחשי ,ויבצעו השוואה בין המוצר
כפי שמוצג באתר הבחירה לבין המוצר במציאות וכן ישוו את המחירים
באתרי השוואת מחירים.
אין הכרח לקחת את אותם המוצרים או את אותו מספר מוצרים לכל
המציעים.
 קלות ו וחות השימוש באתר הבחירה ) 4-0ק'(:ציגי החברה ידמו את מהלך הליך בחירת המת ה שאמור להיעשות על ידי
העובד )המומצא( ,מראשיתו ועד לסופו .לצורך כך ציגי החברה יבצעו
בחירת הזמ ה באתר הבחירה בעמוד הדמו הייעודי.
בהליך הבחירה החברה תאמוד בין היתר את :פרק הזמן ש דרש להשלמת
ההזמ ה ב יסיו ות הראשו ים ,יכולת הב ת התהליך ההזמ ה והב ת תהליך
שי וי בחירת המת ה ,כמות הטעויות ש עשו תוך כדי התהליך ,כמות
ה"הקלקות" והמעברים ש דרשים ,המשכיות ורציפות השימוש לאחר
שיוצאים מן העמוד הייעודי ,והתרשמות כללית מ וחות וחווית השימוש
באתר הבחירה.
 תפעול אתר הבחירה באמצעות מכשיר ייד ) 4-0ק'(:ציגי החברה יתפעלו את הדף הייעודי גם באמצעות מכשיר ה יד .ה יקוד
ברכיב זה יי תן בגין חווית השימוש במכשיר ה יד לפי :בחי ת התאמתו
לאתר הבחירה שבמחשב ,ולפי מידת שביעות הרצון מהשימוש באמצעות
מכשיר ה ייד.
שביעות רצון ממזמי י
שירותים קודמים

לצורך הערכת טיב השירותים שמע יק המציע תבחר תיבי איילון ,לפי  20ק'
שיקול דעתה הבלעדי ,ש י מזמי ים מבין אלו שהוצגו על ידו להוכחת
עמידתו בת אי הסף למכרז ,ותבצע הערכה של שביעות רצון בדרך של פ יה
טלפו ית לאיש קשר רלוו טי אשר צוי ו בתצהיר המציע ו/או איש קשר
רלוו טי אחר שהי ו ציג הלקוח.
ל ציג מזמין השירותים יוצגו שאלות ביחס לכל אחד מ 5-ה ושאים
המפורטים להלן ,כאשר ביחס לכל אחד מה ושאים יוצג סולם הדירוג בין
 0ל.5 -
הציון שיוע ק ביחס לכל שאלה יומר ל יקוד לפי סולם ההערכה שלהלן:
ציון

0

1

2

3

4

5

יקוד

0

0.4

0.8

1.2

1.6

2

יקוד האיכות שיוע ק לכל שאלה יהיה זהה )עד  2קודות לכל שאלה(,
ההערכה תתבצע לפי סולם ההערכה שלעיל.
רשימת השאלות שיוצגו ל ציג:
 .1שביעות רצון כללית מטיב השירותים שהוע קו על ידי המציע.
 .2איכות כח האדם שהועמד על ידי המציע לצורך הע קת השירותים.
 .3רמת שביעות הרצון של העובדים במזמין השירותים מהשירות ש יתן
על ידי המציע ומאיכות וטיב המת ות.
 .4רמת השירותיות ו יסיון לייצר פתרו ות לתקלות שעלו במידת הצורך
ע"י המציע.
 .5עמידה בלוחות הזמ ים הקבועים.
סה"כ עד  20קודות בהמלצות
סה"כ  100קודות

ספח 7א'

תצהיר
להוכחת יסיון המציע – קטגוריה א'
לצורך הוכחת עמידה בת אי הסף שבסעיף  3.2לחוברת ת אי המכרז ולצורך יקוד האיכות
א י הח"מ ,מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב כדלקמן:
.1

א י משמש כמ הל ב______________ ,מס' תאגיד/ע.מ) ____________ .להלן" :המציע"(
והוסמכתי כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס' 27/21
לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת תיבי איילון בע"מ בחגי ישראל ובמועדים וספים )להלן:
"המכרז"(.

 .2המציע הע יק שירותי אספקת תווי שי שערכם ה קוב הוא  ₪ 300בממוצע ,במשך שלוש הש ים
האחרו ות ,בחגים הבאים :פסח  ,2019ראש הש ה  ,2019פסח  ,2020ראש הש ה  ,2020פסח ,2021
ראש הש ה  ,2021ל ] ______-דרש להשלים[ לקוחות שו ים ,שכל אחד מהם העסיק  100עובדים
לפחות.
 .3לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף הקבועים לעיל ,ה י מצהיר כי יסיון המציע בקשר עם השירותים
שוא המכרז הי ו כדלקמן:
מס'

.1

.2

.3

.4

.5

שם הלקוח

החגים בהם הוע קו
השירותים

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

פסח 2019
ראש הש ה 2019
פסח 2020
ראש הש ה 2020
פסח 2020
ראש הש ה 2021
פסח 2019
ראש הש ה 2019
פסח 2020
ראש הש ה 2020
פסח 2020
ראש הש ה 2021
פסח 2019
ראש הש ה 2019
פסח 2020
ראש הש ה 2020
פסח 2020
ראש הש ה 2021
פסח 2019
ראש הש ה 2019
פסח 2020
ראש הש ה 2020
פסח 2020
ראש הש ה 2021
פסח 2019
ראש הש ה 2019
פסח 2020
ראש הש ה 2020
פסח 2020
ראש הש ה 2021

מספר העובדים אצל הלקוח
להם סופקו תווי שי ומהו
הערך ה קוב בכל חג

פרטי איש קשר מטעם
הלקוח -שם מלא ,מס'
טלפון ,פקס ,כתובת
דוא"ל

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

.6

.7

.8

.9

.10

פסח 2019
ראש הש ה 2019
פסח 2020
ראש הש ה 2020
פסח 2020
ראש הש ה 2021
פסח 2019
ראש הש ה 2019
פסח 2020
ראש הש ה 2020
פסח 2020
ראש הש ה 2021
פסח 2019
ראש הש ה 2019
פסח 2020
ראש הש ה 2020
פסח 2020
ראש הש ה 2021
פסח 2019
ראש הש ה 2019
פסח 2020
ראש הש ה 2020
פסח 2020
ראש הש ה 2021
פסח 2019
ראש הש ה 2019
פסח 2020
ראש הש ה 2020
פסח 2020
ראש הש ה 2021

** יתן למלא את הפרטים המבוקשים על גבי הטופס עצמו או על גבי מסמך פרד  -ב וסח זהה ,או לשכפל את הטופס במידת
הצורך.

.4

תווי השי המוצעים מאפשרים רכישת מוצרי מזון ברשת שיווק מזון קמעו אית ,בפריסה ארצית אשר
מחזיקה לפחות ס יף אחד בכל עיר מהערים הבאות :ירושלים ,תל אביב ,ראשון לציון ,באר שבע.

 כן;  לא ; ] א סמ ו את הבחירה[
מס"ד

שם רשת שיווק המזון
הקימעו אית

מספר
ס יפים

מספר הישובים
בהם יש ו ס יף של
רשת מזון קמעו ית
המעבדת את כרטיס
השי המוצע

ס יף קיים בכל
אחת מהערים
ירושלים ,תל
אביב ,ראשון
לציון ובאר שבע
] א ציי ו את שם
העיר[

.1
.2
.3
.4
.5
**על כל מציע להציג את ה יסיון הקודם לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף שבסעיף  3.2לחוברת ת אי המכרז על גבי פורמט זה.

** יתן למלא את הפרטים המבוקשים על גבי הטופס עצמו או על גבי מסמך פרד  -ב וסח זהה ,או לשכפל את הטופס במידת
הצורך.

.5
מס"ד

תווי השי מאפשרים רכישה במגוון רשתות שיווק ובתי עסק בתחומים וספים )מלבד רשתות שיווק
מזון קמעו איות( ,ולכל הפחות בחמש מתוך התחומים הבאים:

התחום

.1

אופ ה ו/או הלבשה ו/או ה עלה

.2

ציוד מח אות ו/או מוצרי ספורט

.3

מוצרי חשמל ו/או אלקטרו יקה
ו/או גאדג'טים

.4

כלי בית ו/או טקסטיל

.5

טיפוח ובישום

.6

הסעדה ו/או מוצרי/פעילות פ אי
וחוץ

.7

שירותי ופש בארץ ו/או ובחו"ל

.8

צעצועי ילדים

מספר
הח ויות
בתחום

שמות הח ויות

יתן לשלם
באמצעות התו באתר
האי טר ט של
הספק? )יש לסמן
בV-

.6

האם בידי המציע אופציה לשליחת המת ה לבית העובד ללא תוספת תשלום?

 כן;  לא ; ] א סמ ו את הבחירה[
.7

יתן לשלם באמצעות התו ב ] _______-דרש להשלים[ רשתות באתר האי טר ט של הרשת.

 .8המציע מצהיר כי הוא בעל אתר אי טר ט מאובטח להפעלת ח ות מקוו ות לבחירת מת ות וזאת כון
למועד הגשת ההצעה למכרז זה במ ג ו י האבטחה.
בהם
שיש
וספים
 .9פרטים
ורלוו טיות__________________________________________:

חשיבות

___________________________________________________________________________

הרי י להצהיר בזאת ,כי כל הפרטים המפורטים לעיל כו ים ומדויקים ,וה י ותן את הסכמתי לאימות
הפרטים האמורים מול כל גורם ,לרבות א שי הקשר המצוי ים בתצהיר זה לעיל
תאריך ;_________:שם מלא ;_______________:חתימה.__________________ :

אישור עו"ד
א י הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________ ,שזיהה עצמו באמצעות ת.ז .שמספרה
____________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.
________________
חתימה וחותמת עו"ד

ספח 7ב'

תצהיר
להוכחת יסיון המציע – קטגוריה ב'
לצורך הוכחת עמידה בת אי הסף שבסעיף  3.3לחוברת ת אי המכרז ולצורך יקוד האיכות
א י הח"מ ,מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב כדלקמן:
 .1א י משמש כמ הל ב______________ ,מס' תאגיד/ע.מ) ____________ .להלן" :המציע"(
והוסמכתי כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס' 27/21
לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת תיבי איילון בע"מ בחגי ישראל ובמועדים וספים )להלן:
"המכרז"(.
 .2לרשות המציע ביום המועד האחרון להגשת הצעות אתר אי טר ט ייעודי לבחירת מת ה על ידי העובד
בתחומים וספים ב ] ____-דרש להשלים[ אירועי פרט )לפחות( מתוך רשימת אירועי הפרט
המפורטים.
אירוע הפרט

מס"ד
.1

מת ה לאור ביצוע שירות מילואים

.2

מת ה לכבוד הולדת בן/בת

.3

מת ה ליום הולדת העובד

.4

מת ה לגיוס בן/בת העובד

.5

בר/בת מצווה לילדי עובדי החברה

.6

מת ה לרגל ישואין

.7

מת ה עליית לכיתה א' לילדי עובדי החברה

.8

מת ה לכבוד יום המשפחה

.9

אירוע אבל

.10

יציאת העובד לגמלאות

.11

מחלה ממושכת

.12

מת ה לכבוד תחילת עבודה בחברה

.13

מת ה לעובד שקודם בתפקיד

.14

מת ה לעובד שסיים תפקיד

.15

מת ה לעובד מצטיין

יש לסמן בV-

 .3המציע הע יק מיום  1.1.2018ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,ל ] _____-דרש להשלים[
לקוחות שו ים לפחות ,שכל אחד מהם העסיק  100עובדים לפחות ,שי ב ] ____-דרש להשלים[
אירועי פרט שו ים.
 .4לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף הקבועים לעיל ולצורך יקוד האיכות ,ה י מצהיר כי יסיון
המציע בקשר עם השירותים שוא המכרז הי ו כדלקמן:

מס'

שם הלקוח

פירוט אירועי הפרט
)יש לציין לפחות 5
אירוע פרט לכל
לקוח(

מספר העובדים אצל הלקוח
להם סופקו התווים באירוע
הפרט

פרטי איש קשר מטעם
הלקוח -שם מלא ,מס'
טלפון ,פקס ,כתובת דוא"ל

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
** יתן למלא את הפרטים המבוקשים על גבי הטופס עצמו או על גבי מסמך פרד  -ב וסח זהה ,או לשכפל את הטופס במידת
הצורך.

.5

המציע הי ו בעל יכולת הפצה לאספקת המת ות בפריסה ארצית.

 כן;  לא ; ] א סמ ו את הבחירה[
מס"ד

שם רשת שיווק המזון
הקימעו אית

מספר
ס יפים

מספר הישובים
בהם יש ו ס יף של
רשת מזון קמעו ית
המעבדת את כרטיס
השי המוצע

ס יף קיים בכל
אחת מהערים
ירושלים ,תל
אביב ,ראשון
לציון ובאר שבע
] א ציי ו את שם
העיר[

.6
.7
.8
.9
.10
**על כל מציע להציג את ה יסיון הקודם לצורך הוכחת העמידה בת אי הסף שבסעיף  3.2לחוברת ת אי המכרז על גבי פורמט זה.
** יתן למלא את הפרטים המבוקשים על גבי הטופס עצמו או על גבי מסמך פרד  -ב וסח זהה ,או לשכפל את הטופס במידת
הצורך.

.6

תווי השי מאפשרים רכישה במגוון רשתות שיווק ובתי עסק בתחומים וספים )מלבד רשתות שיווק
מזון קמעו איות( ,ולכל הפחות בחמש מתוך התחומים הבאים:

התחום

מס"ד

.9

אופ ה ו/או הלבשה ו/או ה עלה

.10

ציוד מח אות ו/או מוצרי ספורט

.11

מוצרי חשמל ו/או אלקטרו יקה
ו/או גאדג'טים

.12

כלי בית ו/או טקסטיל

.13

טיפוח ובישום

.14

הסעדה ו/או מוצרי/פעילות פ אי
וחוץ

.15

שירותי ופש בארץ ו/או ובחו"ל

.16

צעצועי ילדים

.7

מספר
הח ויות
בתחום

המציע בעל יכולת הפצה לאספקת המת ות בפריסה ארצית?

 כן;  לא ; ] א סמ ו את הבחירה[

שמות הח ויות

 .8המציע מצהיר כי הוא בעל אתר אי טר ט מאובטח להפעלת ח ות מקוו ות לבחירת מת ות וזאת כון
למועד הגשת ההצעה למכרז זה במ ג ו י האבטחה.

 כן;  לא ; ] א סמ ו את הבחירה[
בהם
שיש
וספים
 .9פרטים
ורלוו טיות__________________________________________:

חשיבות

___________________________________________________________________________

הרי י להצהיר בזאת ,כי כל הפרטים המפורטים לעיל כו ים ומדויקים ,וה י ותן את הסכמתי לאימות
הפרטים האמורים מול כל גורם ,לרבות א שי הקשר המצוי ים בתצהיר זה לעיל
תאריך ;_________:שם מלא ;_______________:חתימה.__________________ :

אישור עו"ד
א י הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________ ,שזיהה עצמו באמצעות ת.ז .שמספרה
____________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו שים הקבועים
בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.
________________
חתימה וחותמת עו"ד

ספח 8
תאריך_____________ :
לכבוד
ועדת המכרזים
חברת תיבי איילון
א.ג,. .

ה דון :תצהיר בדבר מצב המציע
א י הח"מ ,מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב כדלקמן:
 .1א י הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן" :המציע"( לחתום על תצהיר זה
בתמיכה להצעת המציע למכרז מס'  27/21לאספקת כרטיסי שי לעובדי חברת תיבי איילון בע"מ
בחגי ישראל ובמועדים וספים ה י מצהיר בזאת כדלקמן:
 1.1המציע אי ו מצא בהליכי כי וס כסים ,פשיטת רגל או פירוק;
 1.2המציע אי ו עומד בפ י חדלות פירעון;
 1.3לא הוטלו על כסי המציע עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו.
 .2זה שמי ,זו חתימתי ,ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________
חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד
א י הח"מ _________ ,עורך דין ,מרחוב __________________ ,מאשר/ת בזאת כי ביום
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________ ,המוסמך לחתום מטעם המציע ,ושזיהה עצמו
באמצעות ת.ז .שמספרה ____________ ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה
צפוי לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את כו ות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ י.
________________
חתימה וחותמת עו"ד

ספח 9

הצהרה בדבר היעדר יגוד ע יי ים

על המציע לצרף להצעתו הצהרות ב וסח זה ,חתומות על ידי המציע ומאומתת על ידי עורך דין
תאריך_____________ :
לכבוד
ועדת המכרזים
חברת תיבי איילון
א.ג,. .
תצהיר
א י הח"מ ,מר/גב' ______________ ,ושא/ת ת.ז .שמספרה ____________ ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב כדלקמן:
.1

א י משמש כ _______________ בחברת ______________ ,מס' תאגיד /ע.מ____________ .
)להלן" :המציע"( וה י חותם על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע  27/21לאספקת כרטיסי שי
לעובדי חברת תיבי איילון בע"מ בחגי ישראל ובמועדים וספים )להלן" :המכרז"( ,שפורסם על ידי
חברת תיבי איילון בע"מ )להלן " :תיבי איילון"(;

.2

אין ולא יהיה למציע או לאיש הצוות מטעמו ,במהלך תקופת מתן השירותים עבור תיבי איילון,
יגוד ע יי ים מכל מן וסוג שהוא ,קשרים עסקיים ו/או אישיים ו/או קשרים אחרים ו/או כל ע יין
אחר שעלולים להעמיד את המציע ו/או את איש הצוות במצב של יגוד ע יי ים או חשש לקיומו של
יגוד ע יי ים )להלן :״ יגוד ע יי ים״(;

.3

ככל שהמציע יזכה במכרז ,המציע ואיש הצוות יפעלו ב אמ ות כלפי תיבי איילון ולטובת
האי טרסים שלה בלבד;

.4

המציע ואיש הצוות מתחייבים להימ ע מלהימצא במצב של יגוד ע יי ים כלשהו עם תיבי איילון,
ומתחייבים להודיע ל תיבי איילון ,מייד עם התעורר חשש כלשהו בדבר הימצאות במצב של יגוד
ע יי ים עם תיבי איילון כאמור;

.5

המציע ואיש הצוות מתחייבים בזאת ,כי בכל מקרה בו יתעורר חשש כאמור בסעיף  4לעיל ,לחדול
מלבצע כל פעולה בשם תיבי איילון ו/או ליתן כל שירות ה וגע לפרויקט ו/או ל תיבי איילון ,וזאת
עד לקבלת ה חיות תיבי איילון בע יין;

.6

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,להלן יפורטו הגורמים ו/או התאגידים הקשורים במישרין ו/או
בעקיפין למציע ו/או לאיש הצוות ו/או שהמציע ו/או איש הצוות מע יקים להם שירותים ו/או
שלמציע ו/או לאיש הצוות קיים קשר אישי או עסקי איתם בעת הגשת הצעה למכרז ,אשר עלולים
להעמיד את המציע ו/או את איש הצוות במצב של יגוד ע יי ים:

הגורם

מהות הקשר של הגורם ו/או מי
מטעמו

.7

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
______________
תאריך
______________
ת.ז.

____________________
שם המצהיר
____________________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד
א י הח"מ _____________ עו"ד ,מאשר בזאת כי בתאריך _____________ הופיע בפ יי _______,
אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז ,_____ .ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי באם לא
יעשה כן ,יהיה צפוי לעו שים הקבועים בחוק ,מסר הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפ יי.
________
תאריך

______________________
חתימה וחותמת עו"ד

ספח 10
ת אי השתתפות במכרז במסגרת מערכת "דקל מכרז"
.1
.2
.3

.4
.5

ה י מאשר/ת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לעיל וכי ידוע לי שכל מסמכי המכרז לרבות ספח
זה ,ללא יוצא מהכלל ,מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז על כל המשתמע מכך.
מכרז זה מ והל באמצעות אתר אי טר טי מקוון בשם "דקל מכרז" ואשר כתובתו הי ה
) .https://bids.dekel.co.il/ayalonולהלן "כתובת האתר"(.
להלן שלבי המכרז ,כפי שאלה מ והלים באמצעות אתר זה ,כדלקמן :
 .3.1רישום לאתר "דקל מכרז" וה פקת שם משתמש וסיסמא אישית למשתתף .יודגש כי
כ יסת המציעים תבוצע באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית בלבד.
 .3.2עיון במסמכי המכרז ,צפייה בת אי הסף .
 .3.3רישום למכרז באמצעות האתר וקבלת אסמכתא )בחוזר( המאשרת כי המשתתף רשם
למכרז.
 .3.4יהול צרופות :את כל מסמכי המכרז לרבות ה ספחים והאסמכתאות יש להוריד
בלשו ית הייעודית לכך .על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי
הה חיות המפורטות בחוברת ת אי המכרז .לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל
המסמכים ה דרשים ,יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה וחה
ולהגישם בלשו יות הייעודיות לפי הסיווג :מסמכי חובה ,מע ה לשאלות הבהרה
)יפורסם בהתאם למועד שיקבע למע ה( ,הודעות וספות ומסמכי רשות.
יובהר ויודגש כי המערכת הממוכ ת אי ה בודקת את תוכן המסמך אשר הוגש או את
התאמתו לדרישות המכרז ,ועל המציע בלבד מוטלת האחריות לעשות כן.
 .3.5הצעת המחיר תוגש בלשו ית הייעודית לכך בכתובת האתר בלבד ,ולאחר שהמציע יאשר
בלחיצה על כפתור אישור שליחת הצעת המחיר.
המערכת תחתום ,תצפין ותשלח את הצעת המציע באופן מוצפן שאי ו יתן לצפייה ע"י
אף גורם טרם הגיע מועד פתיחת התיבה ע"י ועדת המכרזים ו/או מורשי הפתיחה
מטעמה.
 .3.6שליחת הצעה בודדת .יובהר ויודגש למשתתפים כי לא תתאפשר הגשת מספר הצעות על
ידי אותו משתתף וכי לאחר הגשת הצעת המציע באמצעות המערכת הממוכ ת ,המערכת
ת על בפ י הגשת מסמכים וספים על ידי המציע.
לכל שאלה יתן לפ ות לגב' אושרת אלון מחב' דקל בטלפון  04-8145400שלוחה  1או במייל:
. oshrata@dekel.co.il
ה י מצהיר/ה בזה ,כי הב תי את כל המסמכים על פרטיהם וכי מקום ביצוע החוזה ,ת אי הגישה וכן כל
הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע עליו ,לרבות ביחס להיקף ההוצאות ,ידועים ומוכרים
לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי.
שם המשתתף______________________________ :
כתובת ______________ :טל________________ :
איש הקשר_______________________________ :
חתימה וחותמת____________________________ :
תאריך_________________________________ :

ספח 11
טופס פתיחת ספק במערכות תיבי איילון
שם הספק
כתובת מלאה
מס' טלפון  +פקס  +ייד
מס' עוסק מורשה  /ח.פ.
פרטי חשבון הב ק  /ס יף  /מס' חשבון
מייל
איש קשר

ב וסף דרש לצרף את המסמכים הבאים:
 .1אישור יכוי מס במקור;
 .2אישור יהול ספרים;
 .3צילום של המחאה מבוטלת  /אישור יהול ח-ן ב ק

חתימה וחותמת הספק

תאריך

