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מכרז מס' 455/91/19
לתכנון ,פיתוח ,הקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט ופורטל ארגוני
לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
 .1כללי
 .1.1חכח"י  -חברת כביש חוצה ישראל בע"מ הנה חברה ממשלתית ,בבעלות מלאה של
המדינה ,העוסקת בפרויקטים בתחום תשתיות התחבורה .החברה מונה כ 80 -עובדים
ופעילותה מתבצעת ממשרדי החברה הממוקמים בתל-אביב ובהמשך בחולון .מכרז זה
הינו מכרז לתכנון ,פיתוח ,הקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט ופורטל ארגוני לחברה.
 .1.2החברה (כהגדרתה להלן) תבחר מבין המציעים שישתתפו במכרז ,מציע זוכה לצורך ביצוע
הפרויקט .הפרויקט יבוצע על ידי הזוכה במכרז לאחר שהחברה תחתום על חוזה
ההתקשרות עימו (בכפוף להוראות סעיף ( 28סמכויות החברה) וסעיף ( 31תנאים
מוקדמים להתקשרות)) ,על פי תנאי המכרז והוראות חוזה ההתקשרות שייחתם בין
החברה לביןהזוכה במכרז ,על נספחיו ,המצורפים להזמנה זו.
 .1.3מבלי לגרוע מהאמור בהסכם וביתר מסמכי המכרז ,הפרויקט יימסר לחברה כשהוא
מושלם בהתאם לדרישות המפורטות בהסכם ,לשביעות רצון החברה .הפרויקט יתוכנן,
יבוצע ויתוחזק בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות ההסכם וכל מסמך נוסף שצורף במסגרת
הליך המכרז והוגדר ע"י החברה כמסמך מחייב ובהתאם להוראות הדין.
 .2הגדרות
 .2.1בהזמנה נעשה שימוש במונחים ובמושגים הבאים:

מונח

פירוש

"החברה" או "חוצה ישראל"

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ;

"איש הקשר"

כהגדרתו בסעיף  9להלן;

"הפרויקט"

פרויקט לתכנון ,פיתוח ,הקמה ותחזוקה של
אתר האינטרנט החדש ופורטל ארגוני עבור
החברה ,בהתאם להוראות מסמכי החוזה;

"ההסכם" או "החוזה"

כרך  2למסמכי המכרז;

"מסמכי המכרז"

כמפורט בסעיף  3.1להלן;

"המציע"

כמפורט בסעיף  5להלן;

"הזוכה במכרז"

המציע שהצעתו תתקבל ע"י החברה ותיבחר
כהצעה הזוכה;
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"הספק"

הזוכה במכרז ,שהשלים את התנאים
המוקדמים להתקשרות כמפורט בסעיף 31
להלן ,ואשר החברה חתמה על ההסכם עמו;

"אתר האינטרנט הקיים"

;http://www.hozeisrael.co.il

"אתר האינטרנט החדש" או "האתר החדש"

אתר האינטרנט החדש של החברה ,שיוקם
בהתאם להוראות כרך ( 2החוזה ונספחיו)
למסמכי המכרז ,אשר יתן ביטוי לפעילות
החברה בעבר ,בהווה ובעתיד ,ויחליף את אתר
האינטרנט הקיים של החברה;

"ערבות הצעה"

כמפורט בסעיף  17להלן;

"הצעת המחיר"

כמפורט בסעיף  20להלן;

"הפורטל הארגוני" או "הפורטל"

אתר האינטרנט הארגוני שיפותח ע"י הספק
במסגרת הפרויקט ,ואשר ישמש בשלב ראשון
ככלי לתקשורת פנים-ארגונית עבור החברה,
ובעתיד כפלטפורמה לשיתוף ידע;

"קבלן משנה לביצוע עבודות עיצוב גרפי"

כמפורט בסעיף  5.3להלן;

"מנהל הפרויקט מטעם המציע"

כמפורט בסעיף  5.4להלן;

"בעל התפקידים בצוות המציע"

קבלן המשנה לביצוע עבודות עיצוב גרפי
ומנהל הפרויקט מטעם המציע;

"מסמכי האפיון"

נספחים מס'  3ו 4 -להסכם;

"גורם מתקשר"

גורם שאין בינו לבין המציע יחסי עובד-מעביד,
המהווה ספק או נותן שירותים עבור המציע,
ואשר התקשר עם המציע לצורך ניהול
הפרויקט במסגרת המכרז דנן;

 .3מסמכי המכרז
 .3.1מסמכי המכרז כוללים את החומרים הבאים:
א .כרך  - 1הזמנה להציע הצעות
טופס מס' 1

הצהרות המציע;
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טופס מס' (2א)

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-

טופס מס' (2ב)

אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-

טופס מס' 3

נוסח ערבות הצעה;

טופס מס' (4א)

הצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף הפיננסיים;

טופס מס' (4ב)

אישור רו"ח לעמידה בתנאי הסף הפיננסיים;

טופס מס' (5א)

הצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף המקצועיים  -ניסיון
המציע;

טופס מס' (5ב)

הצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף המקצועיים  -עבודות עיצוב
גרפי;

טופס מס' (5ג)

הצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף המקצועיים  -ניסיון מנהל
הפרויקט;

טופס מס' 6

הצעת המחיר;

טופס מס' 7

אישור זכויות חתימה;

טופס מס' 8

תכנית עבודה ומתודולוגיית ביצוע;

טופס מס' 9

הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" ואי העסקת יועצי
החברה;

טופס מס' 10

הצהרה והתחייבות בדבר היעדר ניגודי עניינים;
צרופה א'  -רשימת יועצים לחברה;

טופס מס' 11

פרטי בעלי תפקידים בצוות המציע ופרופיל עסקי;

טופס מס' 12

הפלטפורמה המוצעת;

טפסים מס'  1-11לעיל ,ייקראו להלן יחד" :טפסי ההצעה".
ב .כרך  - 2חוזה התקשרות על נספחיו
נספח מס' 1

ערבות ביצוע;

נספח מס' 2

ביטוח;

נספח מס' 2א'

אישור עריכת ביטוח;
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נספח מס' 3

מסמך אפיון אתר האינטרנט החדש;

נספח מס' 4

מסמך אפיון הפורטל הארגוני;

נספח מס' 5

התמורה;

נספח מס' 5א'

אבני הדרך לתשלום;

נספח מס' 6

שירות ותחזוקה;

נספח מס' 7

תצהיר שמירה על סודיות וקניין רוחני;

נספח מס' 8

התחייבות להימנע ממצב של ניגוד עניינים;

נספח מס' 9

לוח זמנים לביצוע הפרויקט; [יוכן ע"י המציע בהתאם
להוראות סעיף  4.1להסכם]

 .3.2על המציעים לערוך את כל הבדיקות ,המחקרים ,הניתוחים והחקירות ,לפי שיקול דעתם,
הדרושים לצורך אימות והשלמת הנתונים שבהסכם ,לרבות מסמכי הרקע והמסמכים
המחייבים ,כפי שיידרש לצורך הכנת הצעתם.
 .4קניין החברה במסמכים
מסמכי המכרז (לרבות המסמכים המפורטים בסעיף ( 3מסמכי המכרז) לעיל ולרבות כל אלה
הנכללים במדיה דיגיטלית) ,הם רכושה הבלעדי של החברה והם נמסרים למציעים לשם
השתתפותם במכרז זה בלבד .אין לעשות במסמכי המכרז כל שימוש אלא לצורך מכרז זה בלבד
וזאת גם לאחר שמולאו על ידי המציע.
 .5המציע ובעלי תפקידים בצוות המציע
" .5.1מציע" פירושו מתמודד שהגיש הצעה למכרז זה בהתאם לתנאי ההזמנה שלהלן
ולהוראות יתר מסמכי המכרז ,ואשר עומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף ( 16תנאי
הסף) להלן.
 .5.2מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד למכרז זה.
 .5.3המציע רשאי להוכיח את תנאי הסף המקצועי שבסעיף ( 16.5.2ניסיון קודם בביצוע
עבודות עיצוב גרפי) בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו שיוצג כחלק מהצעתו.
במקרה שבו יבחר המציע להוכיח את תנאי הסף שבסעיף ( 16.5.2ניסיון קודם בביצוע
עבודות עיצוב גרפי) באמצעות קבלן משנה לביצוע עבודות עיצוב גרפי ,יחתום קבלן
המשנה האמור על טופס מס' (5ב) (הצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף המקצועיים -
עבודות עיצוב גרפי).
 .5.4בנוסף ,יידרש המציע להציג במסגרת הצעתו מנהל פרויקט ,אשר יעמוד בתנאי הסף
המקצועי שבסעיף ( 16.5.3מנהל הפרויקט מטעם המציע) ,וינהל מטעם הזוכה במכרז
את השירותים והתפקידים כמפורט בהזמנה זו.
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 .5.5המציע ובעלי התפקידים בצוות המציע ,ישתתפו בהצעה אחת בלבד למכרז זה .מובהר
כי בעלי תפקידים בצוות המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז ,יידרשו לבצע
בעצמם את אותו חלק בעבודות הפרויקט שלגביו נסמך המציע על ניסיונם המקצועי
של בעלי התפקידים הנ"ל לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף המקצועיים למכרז
(היינו ,עבודות העיצוב הגרפי בפרויקט או עבודות ניהול הפרויקט ,לפי העניין).
 .5.6המציע יכלול בהצעתו את כל פרטי בעלי התפקידים בצוות המציע כמפורט בטופס
מס' ( 11פרטי בעלי תפקידים בצוות המציע ופרופיל עסקי) למסמכי ההצעה.
 .6דגשים עיקריים
 .6.1פורטל ארגוני
 .6.1.1החברה מבקשת להקים פורטל ארגוני על פי האפיון המצורף כנספח מס' ( 4מסמך
אפיון הפורטל הארגוני) להסכם (כרך  2למסמכי המכרז) ,המיועד לשמש בעתיד
ככלי מרכזי לשיתוף וניהול מידע וידע בחברה ,כמעין שולחן עבודה אישי ,המאפשר
גישה למערכות ולתהליכים השונים בחברה.
 .6.1.2בשלב ראשון ישמש הפורטל כפלטפורמה לטיפול ומענה בפניות בסיסיות למחלקת
משאבי אנוש של החברה.
 .6.1.3שימוש באפשרויות נוספות שהפורטל יכול לספק יהא בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של החברה.
 .6.2אתר האינטרנט החדש
 .6.2.1נכון להיום החברה מתחזקת אתר אינטרנט ,המציג את תחומי הפעילות ,המבנה
הארגוני והיחידות השונות של החברה ,והיא מעוניינת להחליף אותו באתר
אינטרנט חדש כפי שיפורט להלן.
 .6.2.2החברה מבקשת להקים אתר אינטרנט חדש על פי האפיון המצורף כנספח מס' 3
(מסמך אפיון אתר האינטרנט החדש) להסכם (כרך  2למסמכי המכרז) ,אשר יציג
את כל תחומי הפעילות של החברה ,בהתאם לקווים המנחים של החברה.
 .6.2.3על אתר האינטרנט החדש להיות מונגש ,בהתאם לת"י " 5568קווים מנחים -
לנגישות תכנים באינטרנט" ,ברמה של .AA
 .6.3פלטפורמת האתר החדש והפורטל
 .6.3.1המציעים יציעו ביצוע אתר ופורטל באחת מהפלטפורמות המפורטות במסמכי
האפיון.
 .6.3.2המציעים רשאים להציע פלטפורמות שונות מאלו המתוארות במסמכי האפיון,
בכפוף להוראות שלהלן:
 .6.3.2.1מציע שיהא מעוניין לעשות שימוש בפלטפורמה אחרת כאמור ,אם עבור
הפורטל הארגוני ,אם עבור אתר האינטרנט החדש ואם עבור שניהם ,יפנה
לחברה בכתב ומראש בבקשה להבהרה בהתאם להוראות סעיף ,10
במסגרתה יציג את הפלטפורמה המוצעת.
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 .6.3.2.2תנאי לאישור הפלטפורמה המוצעת הוא כי קיימות בשוק לכל הפחות 5
(חמש) חברות שמוקד פעילותן בישראל המשתמשות בפלטפורמה
המוצעת כאמור לצורך פיתוח פורטל ארגוני  /אתר אינטרנט בעברית.
 .6.3.2.3ככל ותחליט החברה לאשר פלטפורמה נוספת כאמור ,תפרסם החברה את
החלטתה לכל המשתתפים במכרז ,בהתאם להוראות סעיף ( 14הבהרה
ושינוי תנאי המכרז).
 .6.3.2.4הפלטפורמה המוצעת על ידי המציע תפורט במסגרת טופס מס' 12
(הפלטפורמה המוצעת) .הצעות שתכלולנה פלטפורמות שלא אושרו ע"י
החברה עובר למועד האחרון להגשת הצעות  -תיפסלנה על הסף.
 .6.4מקום ביצוע השירותים
 .6.4.1ההתקנה ,המבדקים ,ההפעלה ,העלייה לאוויר וכל הפעילויות הכרוכות
באינטראקציה מול נציגי החברה ועובדיה ,יבוצעו ע"י הספק במשרדי החברה.
 .6.4.2כל הפעולות האחרות  -שאינן דורשות אינטראקציה מול נציגי החברה ועובדיה,
יבוצעו במשרדי הספק.
 .6.4.3הפורטל הארגוני ואתר האינטרנט החדש יפותחו וייושמו ב"ענן" ,תוך הקפדה על
מדיניות אבטחת המידע של החברה .החברה תהא אחראית על הוצאת כל
הרישיונות הדרושים לאחסון בענן כאמור ,ולספק יוקצו שמות משתמש לטובת
הפיתוח וביצוע הבדיקות על פי הצורך.
 .6.5תקופת ההתקשרות
בהתאם למפורט בחוזה ,ההתקשרות בין הצדדים תורכב ממספר שלבים ,כדלקמן:
 .6.5.1תקופת ההקמה :הספק יידרש להשלים את ההקמה של הפורטל הארגוני בתוך
תקופה של ( 4ארבעה) חודשים ממועד חתימת החוזה ,וכן להשלים את ההקמה של
אתר האינטרנט החדש בתוך תקופה של ( 7שבעה) חודשים ממועד חתימת החוזה.
 .6.5.2תקופת התחזוקה החלקית :החל ממועד השלמת ההקמה של הפורטל הארגוני
ועד למועד השלמת ההקמה של אתר האינטרנט החדש ,כפי שתאושר על ידי
החברה ,יחל הספק במתן שירותי תחזוקה לפורטל הארגוני.
 .6.5.3תקופת התחזוקה :החל מועד השלמת ההקמה של הפרויקט כולו (הפורטל
הארגוני ואתר האינטרנט החדש) כפי שיאושר על ידי החברה ,יחל הספק במתן
שירותי תחזוקה לפרויקט וזאת למשך תקופה של ( 36שלושים ושישה) חודשים,
וכן במהלך תקופת האופציה (כהגדרתה בהסכם).
 .7קבלת מסמכי המכרז
 .7.1את מסמכי המכרז יש להוריד ,ללא תשלום ,מאתר האינטרנט הקיים בכתובת
 ,http://www.hozeisrael.co.il/תחת לשונית "מכרזים".
מובהר ומודגש בזה כי למעט המודעה בדבר המכרז אשר תפורסם בעיתונות ,כל יתר
המסמכים הקשורים למכרז ,לרבות הבהרות ,עדכונים ,סיכומים ,תוספות או
שינויים שתוציא החברה לאחר פרסום המכרז ,יופיעו באתר האינטרנט הקיים
בלבד.
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על המציעים מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק מעת לעת באתר האינטרנט הקיים
ולוודא שיש ברשותם את מלוא מסמכי המכרז ,בפרט בטרם הגשת הצעתם.
 .7.2מובהר בזאת ,כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי  /תיקון פיסי
מכל מין וסוג שהוא באיזה ממסמכי המכרז ,לרבות מכוח כל הבהרה שפורסמה
במסגרת המכרז.
 .7.3עוד מובהר בזאת כי נוסחם המחייב של מסמכי המכרז יהא הנוסח שפורסם ע"י
החברה ,בכפוף לעדכונים שיבוצעו במסגרת הבהרות בכתב שתפרסם החברה ,ככל
שיבוצעו.
 .7.4מציע המעוניין להגיש הצעה יוריד את כל מסמכי המכרז ויכרוך אותם ע"פ סידרם
ויגישם במסגרת הצעתו כמפורט בסעיף .15
 .8לוח זמנים למכרז
 .8.1להלן טבלה המרכזת את לוחות הזמנים במכרז:
הפעילות
כנס משתתפים במשרדי החברה (רשות)

תאריך ושעה
ביום  01/05/2019בשעה .15:00

המועד האחרון להגשת בקשות להבהרות
המועד האחרון להגשת הצעות

עד ליום  05/05/2019בשעה .16:00
ביום  2803/0506/2019בין השעות  9:00ל-
.16:00
עד ליום 27/11/2019
27/11/2019

תוקף ההצעה
תוקף ערבות ההצעה

 .8.2החברה תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות ו/או לדחות את
המועדים המפורטים לעיל ,ובפרט את המועד האחרון להגשת הצעות ,בתקופה קצובה
נוספת ,אחת או יותר ,ולמי מהמציעים לא תעמוד כל טענה ואו דרישה בקשר לשינוי
ו/או הדחייה כאמור .מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי להוות מצג ו/או התחייבות
מכל מין וסוג למתן ארכה להגשת ההצעות ו/או לדחיית איזה מבין המועדים הנ"ל.
 .8.3מובהר בזאת כי גם במידה ויידחה המועד האחרון להגשת הצעות ,אין לבצע כל שינוי
שהוא בתוקף ערבות ההצעה אותה על המציעים להגיש במסגרת הצעתם (כמפורט
במסמכי המכרז) ,אלא אם צוין במפורש אחרת ע"י החברה.
 .9איש קשר מטעם החברה
 .9.1איש הקשר לצורך מכרז זה הינו מר לירן וייס (דוא"ל;liran@hozeisrael.co.il :
טלפון.)03-6255888 :
 .9.2כל פנייה לחברה בעניין המכרז תיעשה בכתב בלבד ,באמצעות דוא"ל לאיש הקשר .על
הפונה לוודא כי פנייתו התקבלה בשלמותה אצל איש הקשר ,באמצעות קבלת דוא"ל
חוזר המאשר את קבלת הפנייה בשלמותה או באמצעות אישור טלפוני.
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 .10בקשות הבהרות למסמכי המכרז
 .10.1המציעים רשאים לבקש מהחברה הבהרות למסמכי המכרז ,בבקשה בכתב אשר תוגש
לכתובת הדוא"ל של איש הקשר ,עד לא יאוחר מהמועד הנקוב בטבלה שבסעיף 8.1
(לוח זמנים למכרז) לעיל.
 .10.2הפניה תכלול פרטים כדלקמן :פרטי השואל ,כתובת דוא"ל ,שם ומס' המכרז ,מס'
עמוד ,הסעיף במסמכי המכרז אליו מתייחסת השאלה ופירוט השאלה .השאלות
תוגשנה על גבי קובץ  WORDבלבד בטבלה במבנה הבא (לא יתקבלו מסמכים סרוקים
או מסמכים בפורמט :)PDF
ספרור

שם
המסמך

סעיף/מראה
מקום אחר

נושא /
כותרת
הסעיף

שאלה/הערה

 .10.3החברה תהא רשאית לענות לכל או לחלק משאלות ההבהרה ,או שלא להתייחס
לשאלות ההבהרה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .10.4תשובת החברה לשאלות ההבהרה תינתן בכתב ותפורסם באתר האינטרנט הקיים
בלבד .במסגרת תשובת החברה לא תיחשף זהות המציע שפנה בשאלת ההבהרה.
 .10.5למען הסר ספק מובהר ,כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה למסמכי המכרז
אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור באתר האינטרנט הקיים .לא התייחסה החברה
לבקשה להבהרות עד למועד האחרון להגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.
 .10.6באחריות המציעים לוודא ולהתעדכן בפרסומי התשובות וההבהרות למסמכי המכרז
כאמור באתר האינטרנט הקיים עד למועד האחרון להגשת הצעות .הודעות למציעים
אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,והמציע יחתום באמצעות מורשי החתימה
מטעמו על כל הודעה כאמור ויצרפה להצעתו.
 .10.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,לחברה שמורה הזכות להתייחס או שלא להתייחס
לבקשות הבהרה שיתקבלו אצלה לאחר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה
כמפורט לעיל ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .10.8בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בהודעות למציעים ובין מסמכי
המכרז המקוריים ,יגבר האמור בהודעות למציעים .במקרה של סתירה בין ההודעות
למציעים ובין עצמן ,יגבר האמור בהודעה למציעים המאוחרת יותר.
 .11בדיקות המציעים והסתמכות על המידע המסופק
 .11.1על המציע לבדוק על חשבונו ואחריותו ,בעצמו וכן באמצעות מומחים מטעמו ,ככל
שהוא סבור שיש צורך בכך ,את כל היבטי השירותים הנדרשים במסגרת הפרויקט ,וכן
את מלוא ההיבטים של דרישות הדין והחברה.
 .11.2בכל מקרה ייחשב המציע כאילו ביצע את כל הבדיקות הנדרשות ובכללן האמורות
בסעיף זה בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו ,והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה
בעניינים האמורים.

11

 .11.3האחריות הכוללת לבדיקת המידע והוצאתן לפועל של התחייבויות המציע הינה על
המציע בלבד .אשר על כן ,הסתמכות המציע על מידע הכלול במסמכי המכרז או על כל
מידע אחר שנמסר או יימסר לידיו ע"י החברה או מי מטעמה במהלך המכרז הינה
באחריות המציע בלבד ,והחברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל סוג של נזק או
הפסד שייגרם למי מהמציעים או מי מטעמם או צד שלישי אחר כלשהו ,עקב הסתמכות
על מידע כאמור ,במישרין או בעקיפין.
 .11.4ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות מסמכי המכרז וכל דין ,והמציעים
ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ מתאים ומקצועי לצורך ההשתתפות במכרז והגשת ההצעות.
 .12כנס משתתפים (רשות)
 .12.1בכוונת החברה לקיים כנס משתתפים במשרדי החברה שברח' יגאל אלון  ,65תל-אביב,
קומה  ,7במועד המפורט בטבלה שבסעיף ( 8.1לוח זמנים למכרז) לעיל.
 .12.2בכנס המשתתפים יימסר מידע כללי על המכרז ויינתנו דגשים בנושאים המרכזיים
שבמכרז ,הכול כפי שמופיע במסמכי המכרז.
 .12.3ההשתתפות בכנס הינה רשות ,והיא אינה מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז.
מציע שיבחר שלא להשתתף בכנס המשתתפים ,יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ,תלונה,
דרישה או תביעה כלפי החברה בקשר עם כך.
 .12.4עם הגעתו לכנס ימסור כל משתתף לנציג החברה את פרטי המציע אותו הוא מייצג,
פרטי זהותו ותפקידו של הנציג אצל המשתתף.
 .12.5למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי לא יהיה תוקף לכל מצג ,הבטחה או כל דבר אחר
שנאמר למשתתפים בכנס המשתתפים שיש בו כדי לשנות מהאמור במכרז זה ,אלא אם
הופץ על ידי החברה בהודעה כתובה למשתתפים ,בהתאם להוראות סעיף ( 10בקשת
הבהרות למסמכי המכרז) לעיל.
 .12.6בתום כנס המשתתפים ,תפרסם החברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,סיכום של כנס
המשתתפים באתר האינטרנט הקיים .פירסמה החברה סיכום של כנס המשתתפים
כאמור ,יהווה סיכום זה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו ,והמציעים יצרפו את
הסיכום להצעתם ,כשהוא חתום ע"י מורשה/י החתימה של המציע וכחלק מהצעתם.
 .12.7החברה שומרת על זכותה לערוך כנס משתתפים נוסף ,אחד או יותר ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי .במקרה שייערך כנס משתתפים נוסף כאמור ,תפורסם עליו הודעה בנפרד
באתר האינטרנט הקיים.
 .13המועד האחרון להגשת הצעות
 .13.1את ההצעות למכרז יש להגיש בהתאם למפורט במסמכי המכרז ,לתיבת המכרזים של
החברה ,במשרדי החברה ,רח' יגאל אלון ( 65מגדל טויוטה) ,תל-אביב ,קומה  ,7במועד
הנקוב בסעיף ( 8.1לוח זמנים למכרז) לעיל .המציע יקבל אישור על מועד הכנסת
המעטפה לתיבת המכרזים.
 .13.2הצעה שתתקבל במשרדי החברה לאחר המועד והשעה הנקובים בסעיף ( 8.1לוח זמנים
למכרז) לעיל לא תיבדק ותוחזר למציע כמות שהיא.
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 .14הבהרה ושינוי תנאי המכרז
 .14.1כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים ,החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בין אם
ביוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או לבקשות המציעים ,להבהיר ,לשנות ,לעדכן,
להוסיף ,לגרוע או לסייג כל תנאי או דרישה בהזמנה או בהסכם ,במידה שהיא סבורה כי
זה יבטיח לה את מירב היתרונות כעורך המכרז.
 .14.2ככל שעשתה החברה שימוש באילו מסמכויותיה לעיל ,לאחר המועד האחרון להגשת
ההצעות אך קודם לפתיחתה של תיבת המכרזים  -תושבנה ההצעות למציעים על מנת
שיוכלו לעדכן את הצעתם בהתאם לשיקול דעתם.
 .14.3הבהרה ,עדכון ,הוספה ,גריעה או שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתועלה לאתר
האינטרנט הקיים.
 .15כללי הגשת ההצעות
 .15.1התאמה לתנאי המכרז
 .15.1.1על המציע לבדוק ,בין בעצמו ובין בעזרת יועצים מתאימים ,על אחריותו ועל חשבונו,
את כל היבטי הפרויקט טרם הגשת ההצעה למכרז ,ובכלל זה ,את כל הנתונים
המשפטיים ,הטכניים ,המקצועיים ,הניהוליים ,והעסקיים הרלוונטיים לשם הגשת
ההצעה למכרז ,לרבות כל התנאים לביצוע הפרויקט וכל יתר התנאים והנסיבות
העשויים להשפיע ,הן במישרין והן בעקיפין ,על הצעתו ועל יישום הפרויקט .כמו
כן ,המציע אחראי לבדיקת כל מסמכי המכרז והחוזה ,וכל מסמך אחר ככל שיועבר
אליו על ידי החברה במסגרת המכרז.
 .15.1.2המציע יאשר בחתימתו על גבי טופס מס' ( 1הצהרות המציע) ,כי קיבל לידיו את
מסמכי המכרז ,קרא והבין אותם ,וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל
ההתחייבויות האמורות בהם .ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות
המכרז .החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול כל הצעה שיש בה
התניה ,הסתייגות ,שינוי ,תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז.
 .15.1.3על אף האמור לעיל ,כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז ,לרבות בהסכם,
או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ,ובין
במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יחייבו את החברה ולא יהיה להם כל תוקף
מחייב כלפי החברה.
 .15.1.4על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את
כל המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז.
 .15.1.5בנוסף ,רשאי המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים ,לצורך
הבהרה ,פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע
נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.
 .15.2הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה
 .15.2.1כל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז ,לרבות מסמכים נוספים
שיפורסמו בקשר עם המכרז לאחר פרסומו הראשוני (כגון :עדכונים ,סיכום כנס
משתתפים ,מענה לשלאות הבהרה וכו') כל אחד מטפסי ההצעה המנויים בסעיף
יהיו חתומים בחתימה מלאה של מורשה/י החתימה מטעם המציע ,כשהחתימות
מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד ,ככל שהדבר נדרש בכל טופס ומסמך.
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 .15.2.2כל אחד מעמודי ההצעה והמסמכים המצורפים אליה ,ייחתמו בשוליהם בראשי
תיבות על ידי מורשה/י החתימה מטעם המציע .זאת ,למעט ערבות ההצעה אשר
תונפק בהתאם לנהלי הבנק הערב  /חברת הביטוח הערבה ותיחתם ככל שנדרש על
פי נהלים כאמור.
 .15.2.3בשלב הגשת ההצעות המציע אינו נדרש להחתים את המבטח מטעמו על האישור על
קיום ביטוחים (נספח מס'  2לחוזה).
 .15.3שפת מסמכי ההצעה
 .15.3.1מסמכי ההצעה יוגשו בשפה העברית ,אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת במסמכי
המכרז.
 .15.3.2מסמכים בשפה שאינה עברית יוגשו בצירוף תרגום לעברית ,מאושר על ידי נוטריון
מוסמך לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו ,1976-והתרגום יהיה עדיף על שפת המקור.
 .15.3.3על אף האמור לעיל ,רשאים המציעים להגיש במסגרת הצעותיהם מסמכים
מקצועיים ומסמכי התאגדות בלבד בשפה האנגלית ללא צורך בתרגום ,ובלבד שזו
שפת המקור של המסמך.
 .15.4הגשת ההצעות
 .15.4.1ההצעות תוגשנה באופן הבא:
 .15.4.1.1כל המסמכים הנדרשים יוגשו ב( 2 -שני) עותקים קשיחים זהים (מקור
והעתק צילומי).
במקרה של אי התאמה בין עותק המקור לבין ההעתק הצילומי ,תינתן עדיפות
לעותק המקור.
 .15.4.2ההצעה תכלול ( 2שתי) מעטפות ,כדלקמן:
 .15.4.2.1מעטפה מס'  - 1מעטפה ראשית עליה יצוין "מכרז  /חוזה מס' -455/97/19
לתכנון ,פיתוח ,הקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט ופורטל ארגוני" ,אשר
תכלול את כל המסמכים אותם נדרש המציע להגיש על פי הוראות הזמנה
זו ,לרבות המסמכים הדרושים להוכחת תנאי הסף .מבלי לגרוע מדרישות
המכרז ,המציע רשאי לכלול במעטפה זו מידע ו/או מסמכים נוספים שהוא
מעוניין לצרף להצעתו .מובהר בזאת כי טופס מס' ( 6הצעת המחיר) יוגש
במעטפה נפרדת ,אשר תוכנס למעטפה מס'  ,1כמפורט להלן.
 .15.4.2.2מעטפה מס'  - 2תכלול עותק קשיח וחתום  -אחד  -של טופס מס' ( 6הצעת
המחיר)  -של המציע ,אשר יוכנס למעטפה סגורה ואטומה נפרדת (!)
ממעטפה מס'  ,1עליה יירשם" :הצעת מחיר" .אין להגיש מסמכים נוספים
במסגרת מעטפה זו .מעטפה זו תוכנס למעטפה מס'  1לעיל (כשהיא סגורה
ואטומה כאמור לעיל).
 .15.4.3הצעה שתוגש שלא במבנה המפורט לעיל ,עלולה להיפסל מטעם זה בלבד ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של החברה.
 .15.5עותק הצעה מושחר
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 .15.5.1כל מציע יהא רשאי לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ,בחוות דעת מקצועיות שהוכנו
לבקשתה בקשר עם בדיקת ההצעות ובהתכתבויותיה עם המציעים ,וכן בהצעה
הזוכה במכרז ,ובפרוטוקולים של ועדת המכרזים בכפוף לכל דין ,וזאת בתוך 30
(שלושים) ימים מקבלתו את ההודעה על תוצאות המכרז.
 .15.5.2מציע לא יהא רשאי לעיין בחלקים של החלטת החברה ,או בחלקים של ההצעה
הזוכה ,אשר העיון בהם עלול לדעת החברה לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.
כמו כן ,מציע לא יהיה רשאי לעיין בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ
משפטי לחברה.
 .15.5.3לצורך הגנה על מידע סודי הכלול בהצעה ,יגישו מציעים המעוניינים בכך ,עותק אחד
נוסף של ההצעה ,שבו הושחר מידע שלדעת המציע מהווה סוד מסחרי או מקצועי
שאין לגלותו למציעים האחרים .עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית".
 .15.5.4תשומת הלב של המציעים מוסבת לכך כי במסגרת הליך העיון בחומרי המכרז ,לא
יורשה מציע לעיין בחומר הכלול בהצעות מציעים אחרים ,ככל שחומר כזה מקביל
לחומר אשר סומן על ידו במסגרת הצעתו כחסוי ,גם אם החברה לא הכירה בחסיון
של חלקים כאמור בהצעת המציע ,וגם אם אותו חלק ביתר ההצעות לא סומן כחסוי
(ע"י מי מבין המציעים האחרים) ,אלא אם כן תקבע החברה אחרת ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי.
 .15.5.5מובהר בזאת כי הצעת המחיר של המציע לא תוכר בכל מקרה ככוללת סודות
מסחריים או מקצועיים שלו.
 .15.5.6החברה אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע .למען הסדר הטוב
מובהר בזאת ,כי ככל שהחברה תבחר לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן על
ידי המציע כמידע שאין לגלותו ,תודיע החברה למציע ,לפני גילוי המידע ,על
החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות בפני המציעים האחרים ותינתן למציע
שהות של  48שעות כדי לערער על החלטה זו.
 .15.5.7במידה והמציע לא יגיש עותק נוסף כאמור בסעיף ( 15.5עותק הצעה מושחר) זה,
תהא החברה רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על
כל פרטיה ותנאיה ,והמציע מוותר על כל טענה בקשר עם הגילוי כאמור.
 .16תנאי הסף
המציע בעצמו יעמוד בכל דרישות הסף הבאות ,במצטבר:
 .16.1המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל או אדם הרשום כעוסק מורשה כדין בישראל.
 .16.2המציע ממלא אחר הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-והינו בעל כל
האישורים הדרושים לפי החוק הנ"ל:
 .16.2.1המציע עומד בכל דרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
 1976לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים כדין.
 .16.2.2המציע עומד בכל דרישות סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
 1976לעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.
 .16.2.3המציע הציג אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם
להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף התשל"ו.1975-
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 .16.2.4המציע הציג אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על
הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף,
התשל"ו.1975-
 .16.3המציע העמיד ערבות הצעה בהתאם להוראות סעיף ( 17ערבות הצעה) להלן.
 .16.4תנאי סף פיננסיים
המציע עומד בשני תנאי הסף הפיננסיים המצטברים שלהלן:
 .16.4.1מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע ,בהתאם לנתוני מחזור ההכנסות
השנתי של המציע ב( 3 -שלושת) הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים העדכניים
ביותר של המציע ,היה לפחות  400,000ש"ח (ארבע מאות אלף  .)₪לעניין מציע
שהינו עוסק מורשה ,חלף המילים" :הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים
העדכניים ביותר של המציע" יבואו המילים" :השנים הפיסקאליות האחרונות".
 .16.4.2בדו"ח הכספי השנתי המבוקר העדכני ביותר של המציע לא כלולה "אזהרת עסק
חי" או "הערת עסק חי" .תנאי סף זה לא יחול על מציע שאינו תאגיד.
לעניין סעיף זה" :דו"ח כספי שנתי מבוקר עדכני"  -הדו"ח הכספי השנתי המבוקר האחרון
שפורסם על ידי המציע ,ובלבד שיתייחס לשנה פיסקאלית שאינה מוקדמת משנת .2015
 .16.5תנאי סף מקצועיים
 .16.5.1ניסיון מקצועי של המציע
בתקופה שתחילתה ביום  1.1.2014ועד למועד האחרון להגשת הצעות ,המציע ביצע
לפחות ( 3שלושה) אתרי אינטרנט ו( 3 -שלושה) פורטלים ארגוניים ,עבור ( 3שלושה)
ארגונים שונים לפחות ,המקיימים את כל התנאים המצטברים שלהלן:
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 .16.5.1.1כמות המשתמשים:
כל אחד מהפורטלים הארגוניים המוצגים לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף
 16.5.1לעיל ,יועד לשימוש של ( 30שלושים) משתמשים לפחות בארגון שהזמין את
הפורטל; וגם
 .16.5.1.2שפת הפרויקט:
לפחות ( 3שלושה) מתוך האתרים והפורטלים המוצגים לצורך הוכחת העמידה בתנאי
הסף שבסעיף  16.5.1לעיל הינם אתרים בעברית; וגם
 .16.5.1.3ממשק בין אתר האינטרנט לפורטל הארגוני:
לפחות ( 1אחד) מתוך האתרים והפורטלים המוצגים לצורך הוכחת העמידה בתנאי
הסף שבסעיף  16.5.1לעיל כלל ממשק שאותו הקים המציע בעצמו ,בין אתר האינטרנט
לפורטל הארגוני; וגם
 .16.5.1.4עלות הביצוע:
 .16.5.1.4.1עלות הביצוע של כל אחד ואחד מהאתרים ומהפורטלים המוצגים
לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף  16.5.1לעיל היתה
לפחות ( ₪ 50,000חמישים אלף ש"ח) (לא כולל מע"מ); וגם
 .16.5.1.4.2עלות הביצוע של אתר אינטרנט אחד לפחות המוצג לצורך הוכחת
העמידה בתנאי הסף שבסעיף  16.5.1לעיל היתה לפחות 100,000
ש"ח (מאה אלף ש"ח) לא כולל מע"מ; וגם
 .16.5.1.4.3עלות הביצוע של פורטל ארגוני אחד לפחות המוצג לצורך הוכחת
העמידה בתנאי הסף שבסעיף  16.5.1לעיל ,היתה לפחות 100,000
( ₪מאה אלף ש"ח) לא כולל מע"מ
לצורך תנאי הסף שבסעיף ( 16.5.1ניסיון מקצועי של המציע) זה:
"ביצע" משמעו :ביצוע והשלמה של עבודות הפיתוח וההקמה (לא כולל עבודות
תחזוקה) של אתר אינטרנט  /פורטל ארגוני ,ומסירתם ללקוח ,וזאת במסגרת
התקופה הרלוונטית.
"ממשק" משמעו :יכולת העברה וקבלה של מידע שנוצר באתר האינטרנט לפורטל
הארגוני ולהיפך  -מהפורטל הארגוני לאתר האינטרנט.
 .16.5.2ניסיון קודם בביצוע עבודות עיצוב גרפי
בתקופה שתחילתה ביום  1.1.2014ועד למועד האחרון להגשת הצעות ,המציע או
קבלן משנה לביצוע עבודות עיצוב גרפי מטעם המציע ,ביצע בעצמו עבודות עיצוב
גרפי בלפחות ( 3שלושה) אתרי אינטרנט או פורטלים ארגוניים שהוקמו על ידי
המציע ,מתוכם לפחות אתר אינטרנט ( 1אחד).
 .16.5.3מנהל הפרויקט מטעם המציע
מנהל הפרויקט מטעם המציע יעמוד בדרישות המצטברות להלן:
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 .16.5.3.1מנהל הפרויקט מטעם המציע הינו בעלים של המציע ,בעל מניות בו ,נושא
משרה במציע ,עובד אורגני של המציע או גורם שהתקשר עם המציע לצורך
ניהול הפרויקט.
 .16.5.3.2בתקופה שתחילתה ביום  1.1.2014ועד למועד האחרון להגשת הצעות מנהל
הפרויקט מטעם המציע ניהל בעצמו לפחות ( 2שני) פרויקטים של הקמת אתר
אינטרנט בפלטפורמה המוצעת על ידי המציע במכרז זה;
 .16.5.3.3בתקופה שתחילתה ביום  1.1.2014ועד למועד האחרון להגשת הצעות מנהל
הפרויקט מטעם המציע ניהל בעצמו לפחות ( 2שני) פרויקטים של הקמת פורטל
ארגוני בפלטפורמה המוצעת על ידי המציע במכרז זה ,ששימש בפועל לפחות
 )100( 100משתמשים במקביל;
לצורך סעיף ( 16.5.3מנהל הפרויקט מטעם המציע) זה:
המונח "פרויקט" משמעו פרויקט להקמת אתר אינטרנט או פרויקט להקמת פורטל
ארגוני (לפי העניין) הכולל לפחות עבודות כדלקמן :תכנון ,אפיון מפורט ,פיתוח,
הטמעה ,הדרכה ,והכנסה לפעולה שוטפת.
המונח "ניהל" משמעו ניהול הפרויקט המוצג ממועד ההתקשרות לביצועו ועד
קבלת תעודת השלמה לפרויקט מהלקוח שהזמין את הפרויקט.
 .17ערבות הצעה
 .17.1המציע יצרף להצעתו ערבות להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרז .ערבות
ההצעה תהיה אוטונומית ,בלתי הדירה ובלתי מותנית ,שתוצא לבקשת המציע על פי שמו
(כפי שמתועד ברשם התאגידים) ולטובת החברה ,מאת תאגיד בנקאי בישראל ,אשר הינו
בעל רישיון לפי סעיף (4א)( )1לחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א 1981-או חברת ביטוח בעלת
רישיון מבטח ישראלי ,בהתאם להוראות סעיף (15א)( )1לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) ,תשמ"א ,1981-על פי הנוסח המצורף בטופס מס' ( 3נוסח ערבות
ההצעה) המצורף למסמכי המכרז.
 .17.2ערבות ההצעה תהיה על סך של ( ₪ 20,000במילים :עשרים אלף שקלים חדשים) ,כשסכום
זה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות .מובהר בזאת כי אין
להגיש ערבות הצעה שהוצאה ע"י סוכנות ביטוח.
 .17.3ערבות ההצעה תעמוד בתוקפה עד למועד הנקוב בסעיף ( 8.1לוח זמנים למכרז) לעיל.
 .17.4החברה תהא רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ערבות ההצעה לתקופה נוספת,
אחת או יותר ,שלא תעלה במצטבר על ( 60שישים) ימים נוספים .המציעים יאריכו את
תוקף ערבות ההצעה בהתאם לדרישת החברה.
 .17.5החברה עלולה לפסול הצעות עקב אי התאמות בנוסח ערבות ההצעה .לפיכך ,על המציעים
לוודא זמן מספיק לפני המועד האחרון להגשת הצעות ,כי נוסח ערבות ההצעה המונפקת
עבורם מטעם הבנק או חברת הביטוח הוא כנדרש בסעיף זה ותואם את נוסח טופס מס' 3
להזמנה.
 .17.6ערבות ההצעה תשמש כביטחון לקיום ההצעה ע"י המציע ולמילוי כל התחייבויותיו
כמפורט בהזמנה זו ובהצעתו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומבלי לגרוע מכל זכות
ו/או תרופה אחרת הנתונה לחברה על פי כל דין ו/או על פי מסמכי המכרז ,אם הזוכה במכרז
לא ימלא איזו מהתחייבויותיו המפורטות בהצעתו במלואן ובמועדן ,תהיה החברה רשאית
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לחלט את ערבות ההצעה וסכום ערבות ההצעה ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש
שתקבל החברה ,בגין נזקים שנגרמו לה בשל אי מילוי התחייבויות המציע ו/או במהלך
ניהול ההליך.
 .17.7השבת ערבות ההצעה למציעים:
 .17.7.1ערבות ההצעה תוחזר למציע הזוכה כנגד העמדת ערבות ביצוע כאמור בהסכם.
 .17.7.2ערבות ההצעה תוחזר לכל יתר המציעים ,לרבות למציע שיוכרז "כשיר שני"
לפי הוראות סעיף ( 27כשיר שני) להלן ,בסמוך לאחר בחירת הזוכה במכרז.
 .17.8מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה לחברה על פי כל דין ו/או על פי מסמכי
המכרז ,החברה תהא רשאית לחלט את ערבות ההצעה ,כולה או חלקה ,וזאת על ידי הצגת
ערבות ההצעה בפני הבנק או חברת הביטוח ,בין היתר בכל מקרה בו מציע:
 .17.8.1נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;
 .17.8.2מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;
 .17.8.3חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז;
 .17.8.4אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן
תנאי מוקדם להתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז ,לרבות המצאת ערבות
הביצוע.
 .17.8.5המציע הפר את התחייבותו להאריך את ערבות ההצעה ,כאמור בסעיף 17.4
לעיל.
 .17.8.6המציע לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי
המכרז או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז או לא קיים את תנאי
המכרז בדייקנות ובשלמות.
 .17.9מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לקבל הצעה ולהכשיר ערבות
הצעה על אף פגם בנוסח ערבות ההצעה ,וזאת אם שוכנעה ,לפי מיטב שיקול דעתה ,כי הפגם
נעשה בתום לב וכי אין בו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין
המציעים.
 .18מסמכים להוכחת תנאי הסף
 .18.1הוכחת תנאי הסף הכלליים
 .18.1.1להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  16.1לעיל ,המציע יגיש את טופס מס' ( 1הצהרות
המציע) מלא וחתום כנדרש ,ויצרף אליו את תעודת התאגדותו או תעודת עוסק
מורשה (ככל שרלבנטי) וכן תעודות שינוי שם (ככל שרלבנטי).
 .18.1.2להוכחת תנאי הסף הקבועים בסעיף  16.2לעיל ,המציע יצרף להצעתו תצהיר לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-והתקנות שהותקנו מכוחו ,בנוסח
המצורף כטופס מס' (2א) (תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-
 )1976למסמכי המכרז ,ויצרף אליו את כל האישורים הנדרשים לפי החוק האמור
(האישורים יצורפו כטופס מס' (2ב) למסמכי ההצעה).
 .18.1.3להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  16.3לעיל ,המציע יצרף להצעתו ערבות הצעה
בנוסח טופס מס'  3למסמכי המכרז ,ערוכה בהתאם להוראות סעיף ( 17ערבות
ההצעה) לעיל.
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 .18.2הוכחת תנאי הסף הפיננסיים
להוכחת עמידתו בתנאי הסף הפיננסיים שבסעיף ( 16.4תנאי סף פיננסיים) יצרף המציע
תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף הפיננסיים בנוסח המצורף כטופס מס' (4א) למסמכי
המכרז ,וכן אישור רו"ח מבקר לעמידה בתנאי הסף הפיננסיים בנוסח המצורף כטופס
מס' (4ב) (אישור רו"ח בדבר עמידה בתנאי הסף הפיננסיים).
 .18.3הוכחת תנאי הסף המקצועיים
 .18.3.1להוכחת עמידתו בתנאי הסף המקצועי הקבוע בסעיף ( 16.5.1ניסיון מקצועי של
המציע) לעיל ,יצרף המציע תצהיר בנוסח טופס מס' (5א) (הצהרה בדבר עמידה
בתנאי הסף המקצועיים – ניסיון המציע) למסמכי ההצעה.
 .18.3.2להוכחת עמידתו בתנאי הסף המקצועי הקבוע בסעיף ( 16.5.2ניסיון קודם בביצוע
עבודות עיצוב גרפי) לעיל ,יצרף המציע להצעתו תצהיר בנוסח טופס מס' (5ב)
(הצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף המקצועיים – עבודות עיצוב גרפי) למסמכי
ההצעה .במקרה של הוכחת הניסיון באמצעות קבלן משנה לביצוע עבודות עיצוב
גרפי ,ייחתם טופס מס' (5ב) על ידי קבלן המשנה לביצוע עבודות עיצוב גרפי.
 .18.3.3להוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע סעיף ( 16.5.3מנהל הפרויקט מטעם המציע)
לעיל ,יצרף המציע תצהיר לעניין עמידה בתנאי הסף המקצועיים בנוסח טופס מס'
(5ג) (הצהרה בדבר עמידה בתנאי הסף המקצועיים – ניסיון מנהל הפרויקט)
למסמכי ההצעה ,כשהוא חתום על ידי מנהל הפרויקט מטעם המציע.
 .18.3.4בנוסף ,יצרף המציע להצעתו את כל פרטי בעלי התפקידים בצוות המציע
המפורטים בטופס מס' ( 11פרטי בעלי תפקידים בצוות המציע ופרופיל עסקי)
למסמכי ההצעה.
 .19מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה
 .19.1המציע יצרף הצעת המחיר בנוסח טופס מס' ( 6הצעת המחיר) להזמנה .טופס הצעת המחיר
יוגש במעטפה נפרדת כאמור בסעיף  15.4.2.2לעיל.
 .19.2המציע יצרף אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה בנוסח המצורף כטופס מס' ( 7אישור זכויות
חתימה) להזמנה.
 .19.3המציע יחתום על כרך ( 1הזמנה להציע הצעות) ,ועל כרך ( 2הסכם על נספחיו) וכן על סיכום
כנס המשתתפים ועל כל קבצי ההבהרות שפורסמו ע"י החברה מעת לעת בהתאם להוראות
סעיף ( 15.2הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה) לעיל ,ויצרפם להצעתו.
 .20הצעת מחיר
 .20.1הצעת המחיר תהיה מורכבת מהרכיבים הבאים:
 .20.1.1התמורה המוצעת בגין הקמת הפרויקט
 .20.1.1.1המציע יציע במסגרת הצעתו את התמורה המוצעת בגין ביצוע עבודות הקמת
אתר האינטרנט החדש והקמת הפורטל הארגוני .התמורה בגין הקמת
הפרויקט תוצע כסכום כולל (לא כולל מע"מ) ,ותכלול גם את עלות תחזוקת
הפרויקט החל ממועד השלמת ההקמה של הפורטל הארגוני ועד לתום 3
(שלושה) חודשים ממועד השלמת ההקמה של אתר האינטרנט החדש.
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 .20.1.1.2התמורה בגין הקמת הפרויקט תשולם לספק בהתאם לאבני הדרך
המפורטות בחוזה.
 .20.1.2התמורה המוצעת בגין תחזוקת הפרויקט:
 .20.1.3בנוסף לתמורה המוצעת בגין הקמת הפרויקט ,ינקוב המציע בהצעתו בסכום
השנתי המוצע על ידו בגין אספקת שירותי התחזוקה לפרויקט וזאת החל מתום
שלושה ( )3חודשים ממועד השלמת אתר האינטרנט החדש ,ועד לתום תקופת
התחזוקה.
 .20.1.4התמורה בגין תחזוקת הפרויקט תוצג כאחוז מתוך התמורה המוצעת בגין הקמת
הפרויקט .מובהר כי האחוז המוצע יהיה בטווח האחוזים הנקוב בסעיף ב' לטופס
מס' ( 6הצעת המחיר) .הצעת מחיר הכוללת תמורה בגין תחזוקת הפרויקט החורגת
מטווח האחוזים הנקוב בסעיף ב' לטופס מס' ( 6הצעת המחיר) ,עלולה להיפסל
מטעם זה בלבד.
 .20.2מובהר כי ב 3 -השנים הראשונות להתקשרות ,התמורה בגין הקמת הפרויקט והתמורה
בגין תחזוקת הפרויקט לא תהיינה כפופות להצמדות כלשהן .בהגשת הצעה מטעמו מצהיר
המציע ומאשר כי בעריכת ההצעה שקלל ותמחר סיכוני תנודות במדדים המשפיעים על
מחירי ההצעה והתייקרויות של פעילויות ומוצרים הנדרשים לביצוע הפרויקט.
 .20.3בהגשת הצעה למכרז זה מצהיר המציע כי הצעת המחיר מטעמו כוללת את כל הוצאותיו
הישירות והעקיפות מכל סוג שהוא לצורך ביצוע מלא ושלם של הפרויקט ,לרבות כל
ההיטלים ,המיסים ותשלומי החובה ,ורווחים ,אך למעט מס ערך מוסף (אשר ישולם ע"י
החברה לפי דין).
 .21ניגודי עניינים ושמירה על הליך הוגן
 .21.1המציע לא יהיה בניגוד עניינים בין התחייבויותיו במסגרת מכרז זה ובין קשריו העסקים,
המקצועיים או האישיים ,בין בשכר או תמורת טובת הנאה כלשהי ובין אם לאו ,לרבות כל
עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים ,ולא יתקיים קשר כלשהו בינו לבין כל גורם
אחר הנוגע לתחומים שבהם עוסק מכרז זה ,זולת במסגרת מכרז זה ולצורך ביצועו" .ניגוד
עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.
 .21.2היה ונוצר מצב של ניגוד עניינים ,ידווח המציע על כך לחברה מידית בכתב וימלא אחר כל
הנחיותיה בנדון.
 .21.3המציע יחתום במסגרת מכרז זה על התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף
כטופס מס' ( 10התחייבות בדבר היעדר ניגודי עניינים) למכרז זה ויגישה כחלק ממסמכי
ההצעה.
 .21.4המציע אינו רשאי לגלות את פרטי ההצעה לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה
בפרט או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה או תכסיסנות.
 .22יועצים לחברה
 .22.1צרופה א' (רשימת יועצים לחברה) לטופס מס' ( 10התחייבות בדבר היעדר ניגודי עניינים)
למסמכי המכרז ,כוללת רשימה של יועצים לחברה.
 .22.2כל גורם או אדם אשר סיפק או יספק שירותים לחברה בקשר עם הפרויקט ,או כל חלק
ממנו ,לרבות היועצים הרשומים בצרופה א' לטופס מס' ( 10התחייבות בדבר היעדר ניגודי
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עניינים) והגורמים אשר סיפקו שירותים לחברה מטעמם ,לא יהא רשאי ליתן שירותים
למציע ,או לקחת חלק בכל אופן שהוא בשלב המכרז ,למעט כיועץ לחברה ,מבלי שקיבל על
כך אישור בכתב מראש מהחברה.
 .22.3על כל מציע לוודא כי הוא ,וכן כל יועץ או עובד שלו עומדים בתנאי סעיף זה ,וכן להגיש
במסגרת הצעתו הצהרה התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח טופס מס'  10האמור
וכן התחייבות בדבר אי תשלום "דמי תיווך" ואי העסקת יועצי החברה בנוסח המצורף
כטופס מס' ( 9הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" ואי העסקת יועצי החברה) למכרז זה.
 .22.4החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי ,לפסול מציעים שאינם עומדים
בהוראות סעיף זה.
 .23תוקף ההצעה
 .23.1ההצעה תעמוד בתוקפה ,ללא זכות חזרה עד למועד הנקוב בטבלה בסעיף ( 8.1לוח זמנים
למכרז) לעיל.
 .23.2החברה תהא רשאית לבקש מהמציעים (או מי מהם) להאריך את תוקף הצעתם לתקופה
נוספת ,אחת או יותר ,ובלבד שהתקופה המצטברת כאמור לא תעלה על ( 60שישים) ימים
נוספים.
 .24בקשת הבהרות ,השלמות ומידע נוסף על המידע הכלול בהצעות
 .24.1החברה מבחינה בין תנאי סף מהותי ,אשר המועד להתקיימותו הינו עד למועד האחרון
להגשת ההצעות ,או קודם לכן אם נאמר כך בתנאי הסף ובהתאם לתנאיו ,לבין דרכי
הוכחתו של תנאי הסף .כך ,יכול שהוכחת תנאי הסף תיעשה ,בין השאר אם חלה טעות ,לא
הוגש תיעוד מספיק וכיוצא בזה – גם באמצעות הגשת מסמכים או מתן מידע מבהיר או
נוסף בדרך אחרת לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ובלבד שאלה נועדו להדגים כי עד
וכולל המועד האחרון להגשת ההצעות עמד המציע בתנאי הסף.
החברה תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מהמציעים להוסיף ולצרף
אסמכתאות ונתונים נוספים בקשר להוכחת עמידתם בתנאי הסף ,לרבות אסמכתאות
כאמור ,אף אם נוצרו או הוכנו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,ולהוסיף ולדרוש
אסמכתאות נוספות ,ובלבד שיוכח כי תנאי הסף התקיים במציע עד וכולל המועד האחרון
להגשת ההצעות.
 .24.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או
המלצות ו/או אישורים ו/או פרויקטים אחרים מאלה שהוצגו לצורך הדגמת תנאי הסף,
וכן בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע וזאת ,בין היתר ,לצורך עמידתו של המציע,
בתנאי סף שפורטו לעיל.
 .24.3בהתאם לאמור לעיל ,החברה רשאית לפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבלת
הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים ,כנדרש לדעתה לצורך
בדיקת ההצעות והערכתן.
 .24.4המציעים יעבירו לחברה את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה
החברה בפנייתה ,לפי כתובת החברה .תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי
נפרד הימנה.
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 .25אומדן שווי ההתקשרות
למכרז זה נערך אומדן שווי ההתקשרות ומשמעויותיו בהתאם לתקנות חובת המכרזים
ובהתאם למפורט במכרז זה להלן .האומדן הינו חסוי והופקד בתיבת המכרזים ויישמר בתיבה
עד לפתיחת הצעות המחיר .ועדת המכרזים רשאית (אך לא חייבת) שלא לבחור בהצעה הכוללת
הצעת מחיר החורגת לדעת ועדת המכרזים באופן משמעותי מהאומדן.
 .26אופן בדיקת ההצעות
 .26.1כללי
 .26.1.1הצעות המציעים תיבחנה בהתאם להוראות סעיף זה.
 .26.1.2ועדת המכרזים של החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) למנות צוות בדיקה
מטעמה לבדיקת ההצעות ,בכל אחד משלבי הבדיקה ,לרבות מינוי יועץ מקצועי
שייעץ לוועדת המכרזים ולצוות הבדיקה.
 .26.1.3רק הצעה שתעמוד בכל שלב משלבי הבדיקה תעבור לשלב הבדיקה הבא.
 .26.1.4המציע יציין ,בסעיף  16בטופס מס' ( 1הצהרות המציע) ,את שמות הפרוקטים
שהוא מבקש כי ייבחנו במסגרת שלב ב' (הערכת איכות) של בדיקת ההצעות,
כמפורט בסעיף  26.3להלן ,מתוך הפרויקטים שהוצגו ע"י המציע לצורך הוכחת
עמידתו בתנאי הסף המפורטים בסעיף  16לעיל.
 .26.2שלב א'  -עמידה בתנאי הסף
במסגרת שלב זה תיבדק עמידת המציעים והצעותיהם בתנאי הסף כמפורט בסעיף  16לעיל.
רק הצעות שתעמודנה בכל דרישות תנאי הסף ,תעבורנה לשלב ניקוד ההצעות .מובהר כי
ניקוד ההצעות הכולל יורכב מ( 60% -שישים אחוזים) מניקוד האיכות הכולל ומ40% -
(ארבעים אחוזים) מניקוד הצעת המחיר.
 .26.3שלב ב'  -הערכת איכות
הערכת איכות ההצעות תתבצע בשני שלבים כמפורט להלן:
 .26.3.1שלב  1של הערכת האיכות:
בשלב ראשון ,תוערך איכות ההצעות בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן:
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ניקוד

מס"ד
.1

אמת מידה ופירוט
התרשמות החברה מאיכות העיצוב והפונקצויונאליות של ( 3שלושה)
פרויקטים קודמים שביצע המציע והכוללים לפחות אתר אינטרנט 45 1
(אחד) ולפחות פורטל ארגוני ( 1אחד):
א .עיצוב ( -עד  7נקודות לפרויקט) העיצוב ייבחן בהתאם לאמות
המידה המשניות שלהלן:
 )1רספונסיביות (התאמה למובייל)  -עד  2נקודות לפרויקט;
 )2מודרניות  -עד  2נקודות לפרויקט;
 )3יצירתיות  -עד  3נקודות לפרויקט;
ב .פונקציונליות ( -עד  8נקודות לפרויקט) הפונקציונליות תיבחן
בהתאם לאמות המידה המשניות שלהלן:
 )1התאמה לרכיבים הנחוצים במערכת הנדרשת לחוצה ישראל
(בהתאם למסמכי האפיון)  -עד  4נקודות לפרויקט;
חווית משתמש (נגישות למידע רלוונטי ,נוחות שימוש ,ביצועי
מערכת (קבלת תוצאות חיפוש ,תגובתיות מהירה))  -עד 4
נקודות לפרויקט.

.2

15

תכנית העבודה ומתודולוגיית ביצוע:
המציע יצרף להצעתו את טופס מס' ( 8תכנית עבודה ומתודולוגיית
ביצוע) כשהוא מלא בהתאם להוראות המפורטות בו .במסגרת אמת
מידה זו תיבחן התרשמות החברה מתכנית העבודה המוצעת
ומתודולוגיית הפתרונות שיוכנו על ידי המציע בהתאם להוראות טופס
מס'  8כאמור ,כאשר המתודולוגיה תוערך לפי אופן בנייתה והעמקתה,
לפי רציונל העבודה ,ומהימנות הטיעונים והיעדים שהציב המציע.
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סה"כ לשלב זה

 .26.3.1.1רק מציעים שקיבלו ( 42ארבעים ושתיים) נקודות ומעלה בגין אמות המידה
שנוקדו בשלב  1יעברו לשלב ( 2ראיון).
 .26.3.1.2במקרה שבו יותר מ( 5 -חמישה) מציעים קיבלו ציון איכות של יותר מ42 -
(ארבעים ושתיים) נקודות בגין אמות מידה שנוקדו בשלב  ,1יזומנו לראיון רק
( 5חמשת) המציעים שקיבלו את ציון האיכות הגבוה ביותר בשלב .1
 .26.3.1.3ככל שבשלב  1קיבלו ( 2שני) מציעים או יותר ניקוד איכות זהה ,החברה
תהיה רשאית לקבוע כי יותר מ( 5 -חמישה) מציעים יוערכו במסגרת שלב .2
 .26.3.2שלב  2של הערכת האיכות :ראיון
נציגי המציעים שעברו משלב  1של הערכת האיכות לשלב  2של הערכת האיכות,
יזומנו לראיון פרונטלי בפני נציגי ועדת המכרזים של החברה .רכיב זה של איכות
ההצעה יוערך בהתאם ללקריטריונים המפורטים להלן:
מס"ד
.1

אמת מידה

ניקוד

שביעות רצון מביצוע פרויקטים
במסגרת אמת מידה זו תבחן התרשמות החברה מרמת שביעות
הרצון של  3מבין הלקוחות שעבורם ביצע המציע פרויקטים בעבר
(עד  3.33נקודות בגין כל לקוח) ,כאשר שביעות רצון לקוחות
כאמור תבחן בהתאם לאמות המידה המשניות שלהלן:
א .איכות ניהול הפרויקט;
ב .גמישות במתן פתרונות לצרכי הלקוח;
ג .זמינות ללקוח;
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ד .מידת התאמה ל "Style Guide"-של הלקוח;
ה .יצירתיות בהתאמת המוצר לצרכי הלקוח;
במסגרת אמת מידה זו תבחן התרשמות החברה מנסיונם 30
.2
ויכלותיהם של נציגי המציע ,לפי אמות המידה המשניות שלהלן
(עד  6נקודות לכל אמת מידה משנית):
א .מגוון תחומי ההתמחות של המציע;
ב .מגוון הגופים מולם עבד המציע;
ג .ניסיון המציע בעבודה עבור גופים ציבוריים;
ד .זמינות המציע לפי צרכי החברה;
ה .גמישות ויצירתיות בהתאמת המוצר לצרכי הלקוח;
40
סה"כ לשלב זה
 .26.3.3ניקוד האיכות הכולל
 .26.3.3.1ההצעה אשר ציון האיכות המצטבר שלה בשלבים  1ו 2 -של הערכת האיכות,
יהיה הגבוה ביותר מבין ההצעות ,תקבל ציון ( 100מאה) לרכיב האיכות הכולל
ואיכותה תיקרא להלן "איכות הבסיס להשוואה בין ההצעות".
 .26.3.3.2שאר ההצעות תקבלנה ציון איכות כולל ,אשר יחושב על-ידי חלוקה של ציון
איכותה המצטבר של ההצעה בשלבים  1ו 2 -באיכות הבסיס להשוואה בין
ההצעות ,מוכפל ב( 100 -מאה) ,בהתאם לנוסחה להלן:

× 100

ציון איכות ההצעה הנבדקת
איכות הבסיס להשוואה בין ההצעות

= PI

 .26.4שלב ג'  -בדיקת הצעות המחיר
שקלול הצעות המחיר ייעשה בהתאם למפורט להלן:
 .26.4.1שקלול התמורה המוצעת בגין הקמת הפרויקט והתמורה המוצעת בגין תחזוקת
הפרויקט לפי הנוסחה הבאה:
(התמורה המוצעת בגין הקמת הפרויקט ( + )60% Xהתמורה המוצעת בגין
תחזוקת הפרויקט "( P = ) 40% Xהצעת המחיר המשוקללת")
הצעת המחיר המשוקללת הנמוכה ביותר מבין ההצעות ,תקבל ציון ( 100מאה)
לרכיב המחיר ומחירה ייקרא להלן" :סיכום מחיר כבסיס להשוואה בין ההצעות".
 .26.4.2ניקוד יתר הצעות המחיר המשוקללות ,יחושב על-ידי חלוקה של ציון מחירה של
ההצעה הנבדקת בסיכום המחיר כבסיס להשוואה בין ההצעות ,מוכפל ב100 -
(מאה) ,בהתאם לנוסחה להלן:
× 100

מחיר ההקמה של ההצעה הנבדקת
סיכום מחיר כבסיס להשוואה בין ההצעות

= PI

 .26.5שלב ד'  -שקלול ההצעות (איכות ומחיר) ובחירת הזוכה במכרז
 .26.5.1לאחר השלמת הערכת איכות ההצעות ובחינת הצעות המחיר ,תשקלל ועדת
המכרזים של החברה את ניקוד כל ההצעות הכשירות ,בהתאם לנוסחה שלהלן:
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(ניקוד האיכות הכולל ( + )60% Xהצעת המחיר המשוקללת P = )40% X
("הניקוד המשוקלל")
 .26.5.2בכפוף לסמכויות החברה לפי הזמנה זו ומבלי לגרוע מסמכויותיה לפי דין,
החברה תבחר במציע אשר קיבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר (איכות ומחיר)
מבין ההצעות הכשירות ,כמציע הזוכה במכרז.
 .26.5.3על אף האמור לעיל ,החברה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר
או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא ,והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות
לחברה .במקרה שבו החליטה החברה שלא לבחור בזוכה כלשהו ,המציעים לא יהיו
זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת החברה.
 .27כשיר שני
 .27.1החברה שומרת לעצמה את הזכות לראות בהצעה שדורגה במקום השני במדרג ההצעות
כ"כשיר שני" וזאת לתקופה של שנה אחת ממועד ההודעה על ההצעה הזוכה.
 .27.2במקרה שבו ביטלה החברה את ההסכם עם הזוכה במכרז או שכלל לא חתמה על הסכם
עם הזוכה במכרז מכל סיבה שהיא ,תהיה החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לפנות לכשיר
השני ,להזמינו למלא אחר התנאים המוקדמים להתקשרות כמפורט בסעיף ( 31תנאים
מוקדמים להתקשרות) להלן ,ולהתקשר עימו בהסכם לביצוע הפרויקט ,חלף הזוכה במכרז.
 .27.3עם פרסום ההודעה בדבר תוצאות המכרז ,תודיע החברה למציע שנבחר ככשיר השני אודות
בחירתו ותוקף הצעתו למכרז יוארך באופן אוטומטי עד לתום שנה אחת ממועד ההודעה
כאמור.
למען הסר ספק ,מציע שיוכרז ככשיר שני לא יידרש להאריך את תוקף ערבות ההצעה.
 .27.4מובהר כי הזכות לפי סעיף ( 27כשיר שני) הינה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של
החברה ,וכי לכשיר השני ,למציע שההסכם עמו בוטל ו/או לכל מציע אחר אין ולא תהייה
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.
 .28סמכויות החברה
מבלי לגרוע מהוראות כל דין ,לחברה תהיינה הזכויות והסמכויות המפורטות להלן:
 .28.1החברה רשאית שלא לבחור בהצעה כלשהי.
 .28.2החברה רשאית לדחות את כל או חלק מההצעות.
 .28.3החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,
לשנות את תנאי המכרז ,לבטלו ,או לפעול כאמור בסעיף  30.1להלן.
 .28.4החברה תהא רשאית לדחות הצעה במקרה בו היא סבורה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,כי
ההצעה אינה תואמת את תנאי המכרז ,אולם היא רשאית גם למחול על פגמים טכניים ,אי-
סדרים או שגיאות בהצעה אם היא סבורה כי אי-הסדרים או הטעויות נעשו בתום לב או
שהינם שוליים מטבעם.
 .28.5החברה תהא רשאית לבדוק בכל עת את עמידת המציע בתנאי המכרז .בכלל זה תהיה לה
הסמכות לעשות שימוש באיזה ממסמכי ההצעה אף אם האמור מצוין במסמך או בטופס
שאינו הטופס הרלבנטי לדרישה הנבדקת וכן במידע ,מסמכים ואישורים מכל מין וסוג
שהוא המצויים בחזקת המציע ,לבקש מכל מציע הבהרות ,השלמות (לרבות מידע ,פרטים
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או נתונים נוספים) ,תיקונים ,הגשת מסמכים ,אסמכתאות ,נימוקים וכל כיוצא באלה ,בכל
עניין הנוגע להצעה על כל אחד מחלקיה ,ולזמן כל מציע ,בכל שלב ,לפני בחירת ההצעה
הזוכה ,להציג בפניה את הצעתו ,כולה או מקצתה או את ההנחות העומדות בבסיסה או
בבסיס הצעת המחיר ,לרבות חשיפת כל המידע הרלוונטי לתמחור ההצעה ,או כדי לברר
פרטים מסוימים או שאלות העולות בקשר עם ההצעה מטעמו ,לשוב ולבדוק את ההצעה
אף אם הושלמה בדיקתה או בדיקה של חלק בו.
 .28.6החברה תהיה רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות .התיקון
ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי החברה ויירשם בפרוטוקול ,כאשר ההודעה על התיקון
תימסר למציע ,אשר יהיה מחויב להצעתו לאחר הטמעת התיקון כאמור.
 .28.7החברה רשאית לקבוע כי המציע הוכיח עמידה בתנאי סף ,גם אם ההוכחה נעשתה בדרך
אחרת מזו שהוגדרה בתנאי הסף ,ובלבד שנחה דעתה של החברה שהאסמכתאות שקולות
בטיבן ומשביעות רצון.
 .28.8החברה רשאית ,בהתאם לכל דין ,לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי סף או תנאי
מוקדם להתקשרות ובלבד שהמשמעות שתיבחר עולה בקנה אחד עם לשון הדרישה
ותכליתה.
 .29פסילת הצעות
 .29.1מבלי לגרוע מסמכויותיה על פי דין ,תהא החברה רשאית לפסול הצעות אם הן מסוייגות
(או שקיימת בהן סטיה ,שינוי ,תוספת ,או חוסר התאמה ביחס להוראות המכרז) ,חסרות,
מוטעות ,מותנות ,בלתי סבירות ,תכסיסניות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על
הבנה מוטעית או חלקית של נושא המכרז ,זולת אם החליטה החברה אחרת .אין באמור
בכדי לגרוע מסמכויות החברה כאמור בסעיף ( 28סמכויות החברה) לעיל.
 .29.2החברה שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול מציע אשר לגביו
היה לה ניסיון רע או כושל במהלך השנים האחרונות ,לרבות במקרה של חוות דעת שלילית,
אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,הפרת חוזה על ידי המציע ,חשד למרמה ,תביעות
בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.
 .29.3החברה שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול מציע מחמת ניגוד
עניינים ,ובין היתר ,תהיה רשאית לפסול מציע אם יהיה יסוד לחשש כי בביצוע ההתקשרות
על ידו יש ניגוד עניינים ,קיים או פוטנציאלי ,עם השירותים נשוא המכרז.
 .29.4החברה שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול מציע אשר אנשי
הצוות מטעמו (כולם או חלקם) לא התייצבו לראיון (שלב  2של הערכת איכות ההצעות)
במועד שנקבע לקיומו.
 .29.5מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה תהא רשאית לפסול כל מציע או להפעיל כל
תנאי או הנחייה בקשר עם השתתפותו במכרז במקרים הבאים:
 .29.5.1התחלת הליכים של פשיטת רגל ,כינוס נכסים ,פירוק או רה-אורגניזציה כנגד
גורם או כל מצב דומה ,אלא אם הליכים כאלה מתבטלים תוך פרק זמן סביר ,כפי
שייקבע על-ידי החברה ,או אם כונס נכסים או מפרק ,זמני או קבוע ,ממונה לגורם,
או אם גורם הפך להיות חדל פירעון.
לצורך סעיף  29.5זה" ,גורם" משמעו :המציע וכל חברה קשורה למציע.
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 .29.5.2התחלת כל פעולה יזומה לפירוק של גורם ,למעט למטרות של מיזוג או שינוי מבני
בתנאים שאושרו על ידי החברה מראש בכתב;
 .29.5.3במקרה שגורם הורשע בעבירה ,או במקרה שהליכים פליליים ביחס לעבירה
מתנהלים כנגד אותו גורם;
 .29.5.4במקרה שגורם כלשהו (לרבות צדדים בעלי עניין ,דירקטורים או מנהלים בו) הינו
תושב או אזרח של מדינה עוינת שאין לה יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל או
שאין לה יחסי מסחר מלאים עם מדינת ישראל.
 .29.5.5העסקה או מעורבות של מי מהאמורים בסעיף ( 22יועצים לחברה) לעיל על ידי
גורם ,ישירות או בעקיפין ,לצורך שלב המכרז ,מבלי שניתן לכך אישור מראש
ובכתב על-ידי החברה;
 .29.5.6במקרה של אירועים חריגים אשר משפיעים ,לדעת החברה ,על הגורם או על
יכולתו המקצועית או הפיננסית של הגורם לבצע את הפרויקט;
 .29.5.7הפרה מהותית של הוראות המכרז ,לרבות בין היתר ,הגשה של מידע כוזב או
מטעה לחברה; המידע שסופק במסגרת ההצעה אינו משקף בצורה נכונה את
יכולתו של המציע לבצע את הפרויקט מכל סיבה שהיא; או כי למיטב שיפוטה
המקצועי של החברה ובהתחשב באומדן שווי ההתקשרות ,ההנחות בבסיס ההצעה
אינן סבירות ומעלות חשש מהותי לפיו המציע לא יוכל לבצע את הפרויקט בהתאם
להצעת המחיר שהוצעה על ידו.
 .29.5.8התקיימותה של כל עילה אחרת ,אשר לדעת החברה תמנע מהמציע ליישם את
הפרויקט בהתאם לדרישות מסמכי המכרז כולן או חלקן ,ככל שייבחר כזוכה
במכרז ,או כל עילה אחרת אשר לדעת החברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,מצדיקה
את פסילתו של המציע.
 .29.5.9לאורך כל שלב המכרז ,המציע יידרש להודיע לחברה על התקיימותו של איזה מן
האירועים המתוארים בסעיף  29.5זה ,תוך פרק זמן סביר ,לאור הנסיבות .החברה
רשאית לבסס את החלטתה עפ"י סעיף  29.5זה על המידע המסופק על ידי המציע,
כמו גם על כל מידע אחר הזמין לה ,והיא זכאית לבקש מהמציע לספק לה מידע
נוסף ככל שהיא רואה לנכון ,או לאתר בכוחות עצמה מידע נוסף.
 .30שונות
 .30.1החברה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את המכרז .במקרה זה רשאית
החברה לבצע את הפרויקט בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים ,מבלי שתהא למציעים
כל טענה או תביעה בקשר לכך.
 .30.2החברה תהא רשאית לשקול כל שיקול רלוונטי ,לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר
וזאת אף לאחר בחירת ההצעה הזוכה ,ולא תהיה למי מן המשתתפים במכרז זה ,לרבות
המציע שיזכה בו ,כל דרישה או תביעה בגין החלטת החברה כאמור ,לרבות במקרה של
ביטול המכרז נוכח שיקולים תקציביים.
 .30.3החברה תהא רשאית להקטין או להגדיל את היקף הפרויקט גם בטרם חתימת החוזה וזאת
במקרים בהם ישתנו צרכי הפרויקט או במקרים בהם ההצעות חורגות מן התקציב שאושר
לביצוע.
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 .30.4מובהר כי החברה רשאית לפרסם מכרזים נוספים ו/או אחרים לביצוע הפרויקט על פי
שיקול דעתה המלא והבלעדי והמציעים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 .30.5מובהר כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג ,הכרוכות בהכנת ההצעה וכל ההוצאות האחרות
מכל מין וסוג הקשורות להליך או למסמכי ההליך ,יהיו על חשבון המציע ,ללא כל קשר
לתוצאות ההליך .המציע לא יהא זכאי לכל שיפוי או פיצוי מאת החברה בגין הוצאות אלה.
 .31תנאים מוקדמים להתקשרות
הזוכה במכרז יידרש ,בתוך ( 30שלושים) ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז ,וכתנאי
לחתימת ההסכם ע"י החברה ,לעמוד בכל התנאים הבאים ,במצטבר:
 .31.1ערבות ביצוע:
הזוכה במכרז יגיש לחברה ערבות ביצוע בסך  40,000ש"ח (ארבעים אלף ש"ח) בהתאם
להוראות ההסכם ובנוסח המצורף כנספח מס'  1להסכם ,ללא כל שינוי או חריגה בפרט
כלשהו ,ויקבל את אישור החברה לכך.
 .31.2אישור על קיום ביטוחים:
הזוכה במכרז ימציא לחברה אישור על קיום ביטוחים בהתאם להוראות ההסכם ובנוסח
המצורף להסכם ,כשהוא חתום כדין בידי המבטח מטעמו ,ויקבל את אישור החברה לכך.
 .31.3הגשת הסכמים חתומים על ידי הזוכה:
בתוך ( 30שלושים) ימים ממועד הודעת הזכייה ,ימציא הזוכה במכרז לחברה ( 4ארבעה)
עותקים של ההסכם ,חתומים על ידי הזוכה במכרז כדין.
מובהר כי חתימת החברה על ההסכם כפופה למילוי כל התנאים המנויים בסעיף ( 31תנאים
מוקדמים להתקשרות) זה ,וכי עובר לחתימת ההסכם בפועל על ידי החברה לא יהא הסכם
בר-תוקף בין הצדדים.
 .32אישור החברה להתקיימות התנאים
לא הגיש הזוכה במכרז מסמכים להוכחת איזה מהתנאים המנויים לעיל או לא אישרה החברה
את איזה מבין המסמכים האמורים בתוך התקופה הנקובה לעיל ,מכל סיבה שהיא על פי שיקול
דעתה הבלעדי ,יהווה הדבר הפרה של התחייבויות הזוכה במכרז על פי המכרז וההסכם,
והחברה תהא רשאית ,בין היתר ,לבטל את זכיית הזוכה במכרז ,לחלט את ערבות ההצעה של
הזוכה במכרז ,ולהתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפי בחירתה ,ולזוכה
במכרז לא תהא כל טענה או תביעה כלפי החברה בשל כך.
 .33דין חל
 .33.1מכרז זה כפוף לדיני מדינת ישראל .ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ,והמציעים
ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מלא ועצמאי המתאים ומספק לצורך השתתפות במכרז
והגשת ההצעות .המציעים יהיו כפופים לכל שינוי בדין ,אם וככל שייערך מעת לעת.
 .33.2כל עניין הנוגע למכרז זה ולפרויקט יידון בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.
 .33.3מובהר כי לצורך ביצוע הפרויקט יידרש הזוכה במכרז לכל האישורים ,הרישיונות
והסיווגים הקבלניים הרלוונטיים ,על פי כל דין.

