מכרז מס' 455/91/19
לפיתוח אתר אינטרנט ופורטל ארגוני לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה קבלת הצעות לפיתוח אתר אינטרנט
ופורטל ארגוני עבור החברה ,הכל כמפורט בחוזה ההתקשרות ובנספחים המצורפים לו (להלן" :הפרויקט").
החברה תבחר מבין המציעים שישתתפו בהליך מציע זוכה אחד ( )1לצורך הקמת הפרויקט.
.1
תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהיה לתקופה של ארבעים ושלושה ( )43חודשים
.2
ממועד חתימת החוזה ,מתוכם שלוש ( )3שנות תחזוקה.
המציעים נדרשים לעמוד במועד הגשת ההצעות בכל תנאי הסף המצטברים ,המפורטים
.3
להלן:
תנאי סף כלליים:
3.1
 3.1.1המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה עפ"י הוראות
הדין הנוגעות לעניין.
 3.1.2המציע וכל חבר במציע (ככל שהמציע הינו מיזם משותף) ממלא אחר הוראות
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-והינו בעל כל האישורים
הדרושים לפי החוק הנ"ל.
 3.1.3המציע העמיד ערבות אוטונומית ובלתי מותנית על סך של ₪ 20,000
(במילים :עשרים אלף שקלים חדשים) ,להבטחת התחייבויותיו לעמידה
בתנאי ההצעה למכרז.
תנאי סף פיננסיים:
3.2
 3.2.1מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע ,בהתאם לנתוני מחזור ההכנסות
השנתי של המציע בשלושת ( )3הדוחות המבוקרים העדכניים של המציע
היה לפחות (ארבע מאות אלף ש"ח)  400,000ש"ח.
 3.2.2בדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע ושל כל חבר במציע (במקרה של
מיזם משותף) לא נכללה 'הערת עסק חי' או 'אזהרת עסק חי'.
תנאי סף מקצועיים:
3.3
 3.3.1ניסיון מקצועי של המציע
בתקופה שתחילתה ביום  1.1.2014ועד למועד האחרון להגשת הצעות,
המציע ביצע לפחות שלושה ( )3אתרי אינטרנט ושלושה ( )3פורטלים
ארגוניים ,עבור שלושה ( )3ארגונים שונים לפחות ,המקיימים את כל
התנאים המצטברים הקבועים בהזמנה להציע הצעות.
 3.3.2ניסיון 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 שלושה ( )3אתרי אינטרנט או פורטלים
ארגוניים שהוקמו על ידי המציע ,מתוכם לפחות אתר אינטרנט אחד (.)1
 3.3.3מנהל הפרויקט מטעם המציע
מנהל הפרויקט מטעם המציע יעמוד בדרישות המצטברות להלן:
 3.3.3.1מנהל 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.
 3.3.3.2בתקופה שתחילתה ביום  1.1.2014ועד למועד האחרון להגשת
הצעות מנהל הפרויקט מטעם המציע ניהל בעצמו לפחות שני ()2
פרויקטים של הקמת אתר אינטרנט בפלטפורמה המוצעת על ידי
המציע במכרז זה;
 3.3.3.3בתקופה שתחילתה ביום  1.1.2014ועד למועד האחרון להגשת
הצעות מנהל הפרויקט מטעם המציע ניהל בעצמו לפחות שני ()2
פרויקטים של הקמת פורטל אירגוני בפלטפורמה המוצעת על ידי
המציע במכרז זה ,ששימש בפועל לפחות  100משתמשים במקביל.
יובהר כי המידע בפרסום זה הינו תמציתי; המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה ,לרבות
.4
אופן הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שצוינו ,כלולים במסמכי המכרז המפורסמים באתר
החברה בלבד .במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום
במסמכי המכרז ,יקבעו מסמכי המכרז.
הליך בחירת ההצעה הזוכה ייערך בהליך ארבע שלבי( :א) בדיקת תנאי הסף; (ב) עמידה
.5
בדרישות החובה; (ג) הערכת איכות ההצעות (ד) שקלול ההצעות (איכות ומחיר) ובחירת
ההצעה הזוכה; החברה תבחר כזוכה במכרז זה את המציע שהצעתו קיבלה את הציון המשוקלל
הסופי הגבוה ביותר ,והכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף
.6
כמפורט במסמכי המכרז ,וכן את כל יתר האישורים והמסמכים הנדרשים לפי מסמכי המכרז.
מסמכי המכרז המלאים מצויים באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
.7
 http://www.hozeisrael.co.ilתחת הלשונית "מכרזים" ,וניתן לעיין ולהפיק את מסמכי
המכרז באמצעות הדפסתם מאתר האינטרנט האמור.
כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של החברה בלבד ובאחריות המציעים
.8
להתעדכן ,באופן שוטף ,ובפרט סמוך למועד הגשת ההצעות ,לגבי כל שינוי או עדכון כאמור.
המציעים רשאים להפנות אל החברה שאלות הבהרה ביחס למסמכי המכרז ותנאיו ,עד ליום
.9
 5.5.19בשעה  ,16:00לידי מר לירן וייס בכתובת הדוא"ל .liran@hozeisrael.co.il
כנס מתמודדים יתקיים ביום  1.5.19בשעה  15:00במשרדי החברה בכתובת :רח' יגאל אלון
.10
( ,65מגדלי טויוטה) תל אביב ,קומה  .7ההשתתפות בכנס המתמודדים אינה מהווה תנאי
להשתתפות במכרז.
את ההצעות במכרז יש להגיש בהתאם למפורט במסמכי המכרז ,לתיבת המכרזים במשרדי
.11
החברה בכתובת :רח' יגאל אלון ( 65מגדלי טויוטה) תל אביב ,קומה  ,7ביום ה׳  28.5.19בלבד
החל מהשעה  9:00ולא יאוחר מהשעה .16:00
החברה אינה מתחייבת לבחור הצעה כלשהיא ,והיא רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו,
.12
או לדחותו מכל סיבה שהיא ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
בכבוד רב,
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
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