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בשילוב מערכת  CRMומערכות טכנולוגיות נוספות
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן שירותי הקמה והפעלה של מוקד שרות
ייעודי המספק שירותי מידע לציבור הלקוחות ושירותים לוגיסטיים ופנים ארגוניים באמצעות מערכת CRM
ומערכות טכנולוגיות נוספות (להלן" :השירותים") והכל בהתאם לפירוט שבהזמנה להציע הצעות על נספחיה
(להלן" :ההזמנה" ו/או "המכרז").
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ההתקשרות עם המציע הזוכה (להלן" :הספק" ו/או "המציע הזוכה") תהיה על בסיס חוזה מסגרת לפי
מטלות והיקף השירותים שיוזמנו יהא על פי צרכי הרכבת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .התמורה
תהא בהתאם למפורט בנספח התמורה המצורף כנספח ב' לחוזה והיא תשולם על פי היקף השירותים
שיידרשו בפועל.
תקופת ההתקשרות הינה ל 5-שנים ממועד החתימה על החוזה (להלן "תקופת ההתקשרות
הראשונה") .לרכבת ישראל תהא הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות ,אשר לא
תעלנה על  48חודשים נוספים (להלן "תקופת האופציה") ,סה״כ תקופת ההתקשרות לא תעלה על 9
שנים .הוראות החוזה ביחס לתקופה הראשונה יחולו בשינויים המחויבים גם בתקופות האופציה.
שירותים נוספים  -במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה ו/או תקופת האופציה תהא לרכבת ישראל
האפשרות להזמין שירותים נוספים כמפורט בחוזה המצורף להזמנה זו.
מובהר כי למציע לא תהא בלעדיות לביצוע השירותים והרכבת שומרת לעצמה את האפשרות להתקשר
עם מציעים נוספים לביצוע השירותים נשוא מכרז זה או שירותים דומים.
מנהל שירות הלקוחות ו/או מי מטעמו לעניין שירותי הקמה והפעלת מוקד שירות לקוחות ומנהל אגף
לוגיסטיקה ו/או מי מטעמו לעניין השירותים הלוגיסטיים ישמשו כנציגי הרכבת לביצוע השירותים
(להלן" :המתאם").
יובהר כי המציע הזוכה יבצע את השירותים בהתאם להוראות מסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם.

תנאים מקדמיים להגשת הצעה הגדרות לצורך התנאים המקדמיים:
"מוקד ייעודי״  -מוקד אנושי ודיגיטלי המופעל על ידי מוקדנים עבור לקוח יחיד בלבד .המוקד מספק הן
שירות בערוצים מסורתיים (טלפון\דואר\פקס) והן שירות רב-ערוצי באמצעים דיגיטליים.
"שירות רב-ערוצי"  -שירות המאפשר לנהל קשר ישיר עם לקוחות בפלטפורמות וכלים דיגיטליים מגוונים,
כגון , live chat, Email WhatsApp, Facebook feed, messenger Facebook :טפסים מקוונים
ועוד.
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"בק אופיס" – שירותי משרד אחורי ,הכוללים קידום ,טיפול וסגירת פניות פתוחות.
"מוקד משולב עבודה היברידית" – מוקד ייעודי המופעל כאשר חלק מהנציגים עובדים במוקד וחלק
מהבית וכאשר העבודה ההיברידית מאפשרת הפעלה ושימוש בכל המערכות הטכנולוגיות בהן המוקד
משתמש.
 .2.1במועד הגשת ההצעות ,למציע כל האישורים הנדרשים בתוקף ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976-
 .2.2למציע ניסיון בהפעלה וניהול מוקדים טלפוניים ייעודיים עבור  2לקוחות שונים ,העומדים בתנאים
המצטברים להלן:
 .2.2.1כל אחד מהמוקדים הייעודיים כולל לפחות  80נציגים ,העובדים במשמרות של  6-8שעות ברציפות
כל יום ,בימים א׳-ה׳ ,וזאת החל מיום  1.1.2019ועד למועד הגשת ההצעות.
 .2.2.2בכל אחד מהמוקדים הייעודיים קיימות ומופעלות כל המערכות הטכנולוגיות להלן ו/או מערכות
שוות ערך להן ,ואשר עומדות בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות
לשירות) ,תשע"ג:2013-
 - Automatic Call Distributor - ACDרכיב במרכזיה המאפשר לנהל תורים.
2.2.2.1
 - Computer Telephone Integration - CTIאינטגרציה בין מערכות המחשב לטלפוניה
2.2.2.2
(הקפצת מסך ,ממשק מע' תפעוליות).
 - Interactive Voice Response - IVRרכיב המאפשר ניתוב "חכם" והפעלת שירותים
2.2.2.3
אוטומטיים ובוטים.
 - Business Intelligent - BIמערכת דוחות עסקית.
2.2.2.4
מערכת  -KMמערכת לניהול מידע ותסריטי שיחה המיועדת למוקדים.
2.2.2.5
מערכת הקלטות שיחות ומסכים שמאפשרת הקלטה מלאה של  100%מהשיחות
2.2.2.6
והמסכים בהם צפה הנציג.
 .2.2.3בכל אחד מהמוקדים הייעודיים הופעל שירות רב ערוצי ,במשך  12חודשים הקודמים למועד הגשת
ההצעה לפחות ,בלפחות  4מתוך הכלים הבאיםWhatsApp, Facebook messenger :
 ,Facebook feed, live chat, Emailטפסים מקוונים.
 .2.2.4כל אחד מהמוקדים הייעודיים נותן מענה בארבע השפות :עברית ,אנגלית ,רוסית ,ערבית.
 .2.3למציע ניסיון החל מיום  1.6.2020ועד למועד הגשת ההצעות בהפעלת מוקדים משולבי עבודה היברידית,
עבור  2לקוחות לפחות ,אשר בכל מוקד לפחות  50עמדות.
 .2.4מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע בשנים  2019עד  2021הינו ,לכל הפחות בסך של 20,000,000
( ₪לא כולל מע"מ) (עשרים מיליון שקלים חדשים) .מציע אשר אין בידיו דוחות כספיים מבוקרים לשנת
 ,2021יוכל להציג מחזור ההכנסות שנתי ממוצע עבור השנים  2018עד  2020של לכל הפחות ₪ 20,000,000
(לא כולל מע"מ) (עשרים מיליון שקלים חדשים) ,על פי הדוחות הכספיים המבוקרים בשנים אלו.
מחזור ההכנסות השנתי הממוצע יחושב כדלקמן:

;(TOt +TOt-1+TOt-2) / 3
 - TOההכנסות עפ"י הדו"חות הכספיים המבוקרים.
 - tשנת ( 2021או שנת  2020אם אין בידי המציע דוחות כספיים מבוקרים לשנת )2021

 .2.5לא נכללה בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת ( 2021או בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת
 2020אם אין בידי המציע דוחות מבוקרים לשנת " )2021הערת עסק חי".
 .2.6להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח
על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א  ,1981 -על סך ( ₪ 250,000מאתיים וחמישים אלף שקלים
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חדשים) (להלן" :ערבות ההצעה") .ערבות ההצעה תהיה ערבות אוטונומית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית
לפקודת "רכבת ישראל בע"מ" בלבד ,בתוקף לפחות עד ליום .10.3.2023
ערבות ההצעה תהא על-פי הנוסח המחייב המצ"ב כנספח  ,A13המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
מובהר ,כי תנאי הסף במכרז זה נקבעו בשים לב לכך כי רכבת ישראל הינה גוף ייחודי המספק שירות
חיוני באופן בלעדי למיליוני תושבי ישראל ברחבי הארץ מדי יום והינו בעל השפעה רבה על חיי היום
יום של מיליוני אנשים .לעיתים קרובות מתרחשים אירועים הדורשים תגובה ומענה מיידים של המוקד
הייעודי אשר מחייבים ,כי השירותים כהגדרתם לעיל ,יסופקו על ידי מציע בעל ניסיון משמעותי בתחום
מוקדי מידע ושירות הלקוחות ,ואשר יש ביכולתו לספק כלים טכנולוגיים מתקדמים ויכולות גיוס
מהירות.
 .3המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאים המקדמיים:
המציע יגיש לרכבת בכתב ,בין היתר ,את המידע הבא לצורך הוכחת עמידתו בתנאי המקדמי למכרז:
 .3.1להוכחת עמידתו בתנאים מקדמיים סעיף  2.1יגיש המציע את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1976-ו/או תעודת התאגדות תקפה לרבות התצהיר המצורף למסמכי המכרז
כנספח .A4
 .3.2להוכחת עמידתו בתנאים מקדמי  2.2ו 2.3-יגיש המציע תצהיר בדבר ניסיון המציע המצורף למסמכי
המכרז כנספח .A5
 .3.3להוכחת עמידותו בתנאי מקדמי  2.4יגיש המציע תצהיר של רו״ח המבקר בנוסח המצורף למסמכי המכרז
כנספח .A7
 .3.4מסמכים נוספים:
בהתאם לאמור בסעיף 2ב(ב) לחוק חובת מכרזים ,תשנ"ב ,1992 -מציע שהינו עסק בשליטת אישה כהגדרתו
בסעיף זה ,יצרף להצעתו אישור של רואה חשבון כי במציע אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף
אחד מאלה:
( )1אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;
( )2אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
וכן יצרף המציע להצעתו תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.
 .4מועד האחרון להגשת הצעות
 .4.1ההצעות תוגשנה עד יום  ,5.7.2022לתיבת המכרזים מס'  ,6הנמצאת בקומת הכניסה ,במשרדי הנהלת
הרכבת ברחוב יוספטל  1לוד.
 .5פירוט שלבי המכרז
לאחר הגשת ההצעות ,ייערך המכרז במתכונת דו שלבית כדלהלן ,ובהתאם לאמור במסמכי המכרז:
 .5.1לאחר פתיחת תיבת המכרזים ובטרם בחינת עמידת המציעים בתנאים מקדמיים ,תבחן הרכבת את ניסיון
העבר עם המציע ,במידה וקיים.
 .5.2הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו של מציע,
אשר לגביו היה לרכבת ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות ,לרבות במקרה של אי-שביעות רצון
משמעותית מעבודתו ,הפרת חוזה ע"י המציע ,חשד למרמה ,תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.
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 .5.3במידה ותחליט הרכבת ,כי אינה שבעת רצון מניסיונה עם המציע ,תשקול הרכבת את פסילתו ,אולם בטרם
החלטתה בעניין ,יוזמן המציע לשימוע במסגרתו יוכל לשטוח את טענותיו בפני ועדת המכרזים של הרכבת.
ככל שהמציע לא ייפסל בעקבות הליך השימוע ,תיבחן עמידתו בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז.
 .5.4מובהר ,כי במקביל לקיום הליך השימוע כאמור לעיל (ולאחר הגשת ההצעות) ,הרכבת תבחן את עמידתם
של יתר המציעים ,אשר לגביהם אין לרכבת ניסיון קודם רע בעבודה עמם ,בתנאים המקדמיים להשתתפות
במכרז.
 .5.5מציעים שעמדו בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז (להלן" :מציעים סופיים") ינוקדו ע"פ אמות
המידה האיכותיות-מקצועיות (להלן" :הערכה מקצועית") ,המפורטות במסמכי המכרז.
 .5.6לאחר מכן ,הצעותיהם הכספיות של המציעים הסופיים תיפתחנה.
 .5.7הרכבת תבחר את ההצעה הזוכה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 .6אופן שקלול ההצעות ובחירת מציע זוכה
 .6.1רכבת ישראל תנקד את המציעים הסופיים על-פי אמות מידה הבאות:
הצעה כספית  50 -נק' ,ההצעה המסחרית תשוקלל בהתאם למשקולות המפורטים ב"קובץ Excel
– הצעה מסחרית" כמפורט בנספח  A2למסמכי המכרז.
הערכה מקצועית 50-נק'.
 .7הערכה מקצועית  50 -נקודות מקסימאליות:
הניקוד בגין הערכה מקצועית יחולק לשני שלבים על פי המפורט להלן ובהתאם לפרמטרים להערכה המקצועית
המפורטים בכל אחד מן השלבים .רק מציעים סופיים אשר עברו את ניקוד האיכות המינימאלי בשלב א' ,ינוקדו
על פי שלב ב'.
תשומת לב המציעים כי כלל החומרים יוגשו במועד האחרון להגשת הצעות.
 .7.1שלב א'  -סעיפים  7.1עד  7.5להלן( :מקצועי  +טכנולוגי) סה״כ ניקוד מקסימאלי  25 -נקודות.
ציון סף מינימאלי לצורך מעבר לשלב ב' 20 :נק׳ לפחות מתוך  25נקודות.
במידה ופחות משלושה מציעים עברו את ציון הסף המינימאלי בשלב א' ( 20נק') ,הרכבת תפחית את רף
ציון הסף המינימאלי בשלב א' ל–  19נקודות .במידה ופחות משלושה מציעים עברו את ציון הסף
המינימאלי המעודכן ,הרכבת תפחית את רף ציון הסף המינימאלי בשלב א' בנקודה נוספת ל–  18נקודות.
 .7.2שלב ב'  -סעיפים  .7.6עד  :7.8בחינת הצוות הניהולי ,סיור במוקד המוצע וכן במוקד קיים ,שביעות רצון
  25נקודות.להלן פירוט אופן קביעת הניקוד בגין ההערכה המקצועית ,וחלוקת  50הנקודות של ההערכה המקצועית,
כמפורט:
–
הניקוד
סעיף איכותני – שלב א'

מקס'  25נק'

ניסיון בהפעלת מוקד ייעודי הכולל לפחות  80נציגים ,וזאת החל מיום 1.1.2019
ועד למועד הגשת ההצעות ,מעבר לנדרש בתנאי הסף ( 1נק' לכל לקוח)
זמינות

 12נק'

איכות המענה של שני הלקוחות שהוצגו בתנאי הסף 2.2

 4נק'

ותק נציגים

 2נק'

מערכות טכנולוגיות

 3נק'

 4נק'
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הניקוד

סעיף איכותני – שלב ב'

–

מקס'  25נק'

בחינת הצוות הניהולי

 4נק'

התרשמות מסביבת המוקד היעודי המוצע לרכבת

 15נק'

שביעות רצון לקוחות אחרים  -ממליצים

 6נק'

שלב א׳ – מקצועי
אופן הבחינה
הצגת לקוחות
מעבר לאלו
שהוצגו בתנאי
הסף תזכה ב1-
נקודה לכל לקוח
שיוצג.

אמת מידה
נושא
מספר לקוחות  -כל לקוח לו המציע
ניסיון
7.1
הפעיל מוקד ייעודי הכולל לפחות 80
נציגים ,העובדים במוקד בכל יום,
וזאת החל מיום  1.1.2019ועד למועד
הגשת ההצעות ,מעבר לנדרש בתנאי
הסף
זמינות ,להלן הגדרות לסעיפים  7.2.1עד :7.2.3
7.2
"קו מידע" :שיחות אינפורמטיביות כגון :קבלת מידע כולל זימון תורים ,קביעת
פגישות ,קבלת מידע על שעות וכד'
"פניות כתובות בדיגיטל":
מענה אנושי לפניות במגוון נושאים בפלטפורמות המסרים המידיים הדיגיטליים
להלן :צ׳אט.WhatsApp ,Facebook messenger ,
הניקוד יקבע על פי המדרג הבא:
 7.2.1אחוז השיחות שנענו
סה״כ
חלוקת הניקוד
ב״קו מידע״ במשך 6
בהתאם לעמידה
המציע יציג את
חודשים מתוך 12
באמת המידה:
הנתונים לצורך
 4חודשים
החודשים הקודמים
 0.5נקודה
בין  75%ל79%-
אמת
ניקוד
למועד הגשת ההצעות
 1.5נקודות
בין  80%ל 84%
המידה  7.2כולה
מתוכם לפחות 4
 2.5נקודות
 85%ומעלה
עבור לקוח אחד
85%
חודשים נענו בין
סה״כ
חלוקת הניקוד
שני
מתוך
 75%מהשיחות
בהתאם לעמידה
באמת המידה:
הלקוחות שהוצגו
הנכנסות.
 2חודשים
עמידה
לצורך
הנוספים
בחודשיים
ו
 0.5נקודה
מ  70%ל74%
בתנאי סף 2.2
80%
70%
בין
נענו
 1.5נקודות
מ  75%ל 79%
לעיל.
מהשיחות
 2.5נקודות
מ 80%ומעלה
 7.2.2זמן מענה (המתנה) בקו הניקוד יקבע על פי המדרג הבא:
ייצרף
המציע
סה״כ
חלוקת הניקוד בהתאם
מידע:
תצהיר חתום ע"י
לעמידה באמת המידה:
מתוך
חודשים
6
במשך
רו"ח
 4חודשים
הקודמים
החודשים
12
נק׳
0.5
דק׳
4:30
ועד
דק׳
4:01
מ
על בסיס
ההצעות
הגשת
למועד
נק׳
1
דק׳
4:00
ועד
3:01
מ
דוחות
הצגת
המתנה
מתוכם לפחות 4
חודשיים
 2נק׳
עד  3:00דק׳
חודשים ממוצע זמן
המתנה לא עלה על 4:30
של  6החודשים
סה״כ
חלוקת הניקוד בהתאם
דקות ובחודשיים
המידה:
באמת
לעמידה
הרלוונטיים
זמן
הנוספים ממוצע
חודשים
2
מובהר כי יש
+מ  7:01דק׳ ועד  7:30דק׳  0.5נק׳
ההמתנה לא עלה על
להציג נתונים של
 1נק׳
+מ  6:01ועד 7:00דק׳
 7:30דקות
חודשים
קלנדריים מלאים
בלבד.
 2נק׳
עד  6דק׳
הניקוד יקבע על פי המדרג הבא:
 7.2.3מענה לפניות כתובות
בדיגיטל:

נקוד מקסימום
מקסימום  4נק'
לסעיף 7.1

מקסימים  12נק'
המחולקות
לשלושה
פרמטרים

מקסימום  5נק׳
לתת סעיף 7.2.1

מקסימום  4נק׳
לתת סעיף 7.2.2

מקסימום  3נק׳
לתת סעיף 7.2.3

אגף רכש והתקשרויות
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לפחות  80%מהפניות הכתובות
בערוצים דיגיטליים נסגרו באותו יום
עסקים
ניקוד

1
2
3

7.3

איכות המענה

7.4

ותק נציגים

מ  80%עד 85%
מ  86%עד 90%
מ  91%עד 100%

 1נק׳
 2נק׳
 3נק׳

ציון של  80%לפחות באחת מהשאלות
הבאות:
 .1אדיבות ושירותיות הנציג
או
 .2שביעות רצון מהנציג
במשך  8חודשים מתוך  12החודשים
הקודמים למועד הגשת ההצעות.
על הנתונים המוצגים להתייחס
למדגם של לפחות  3 %משיבים
בחודש.
 ניתן להציג נתונים אודות סקרים
בשאלת אדיבות שרותיות או
בשאלת שביעות רצון ,לבחירת
המציע ("סקרי לקוחות").
 %הנציגים עם ותק ממוצע של יותר מ
 10חודשים במוקדים עבור הלקוחות
אותם הציג המציע לצורך עמידה
בתנאי סף  2.2לעיל.
מובהר ומודגש כי ממוצע חודשי
הוותק יחושב על פי הנוסחא A/B
כאשר:
 = Aמספר חודשי הוותק המצטבר של
כלל הנציגים המועסקים על ידי המציע
בשני המוקדים עבור הלקוחות אותם
הציג בתנאי סף  .2.2לעיל.
 = Bסה"כ כמות הנציגים המועסקים
על ידי המציע ,בשני המוקדים עבור
הלקוחות אותם הציג בתנאי סף .2.2
לעיל.
הניקוד יינתן באופן הבא :ההצעה
הכשרה בעלת ממוצע חודשי הוותק
הגבוה ביותר ,תנוקד בניקוד המרבי –
 2נקודות וכל יתר ההצעות הכשרות,
תנוקדנה באופן יחסי (ערך משולש).
להלן דוגמא לחישוב :ממוצע חודשי
וותק של הנציגים המועסקים אצל
מציע  ,Cהינו  12חודשים .ממוצע
חודשי הוותק של הנציגים המועסקים
אצל מציע  ,Dהינו  10חודשים.
ההצעה בעלת ממוצע הוותק הגבוה
ביותר (הצעת מציע  ,)Cתזכה לניקוד
המקסימאלי ,קרי  2 -נקודות.
ההצעות הבאות אחריה תנוקדנה
באופן יחסי להצעה בעלת הממוצע
הגבוה ביותר ,לפי הנוסחה הבאה:
 ,(D/C)*2כאשר  Dהיא ההצעה
השנייה במדרג ממוצע חודשי הוותק
ו C-היא ההצעה הגבוהה ביותר
במדרג ממוצע חודשי הוותק וכך

רו"ח שתי נקודות ()2
את לכל לקוח
סקרי

הצהרת
המציגה
תוצאות
לקוחות
הרלוונטיים.
מובהר כי יש
להציג נתונים של מקסימום  4נק׳
לסעיף 7.3
חודשים
קלנדריים מלאים
בלבד של שני
הלקוחות שהוצגו
לצורך עמידה
בתנאי סף 2.2
לעיל.
הצהרת רו״ח
המציגה את
ממוצע חודשי
הותק של
הנציגים
המועסקים אצל
המציע במוקדים
עבור הלקוחות
שהוצגו בתנאי
סף  2.2בפרק
הזמן לפחות 10
חודשים  -לצורך
אמת מידה זו
ילקח הנתונים
על פי תלוש שכר
בחודש פברואר
.2022
מקסימום  2נק׳
לסעיף 7.4
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7.5

מערכות טכנולוגיות
שמהוות יתרון

הלאה לגבי יתר המציעים ובהתאם
לדוגמא שלהלן(10/12)*2=1.66 :
המציע  Dיקבל  1.66נק'.
ניסיון בעבודה של  12חודשים – ב3-
שנים האחרונות עם מערכת
Microsoft Dynamics CRM
בסביבת ענן ,הכולל ממשקים
למערכות הטכנולוגיות במוקד1 – .
נק'
מערכת הקשבות ומשובים – לביצוע
חניכה ובקרה מקצועית של הנציגים-
התנהלות עם המערכת בעבודה
השוטפת 1 -נק'
מערכת חיזוי משמרות ושיבוץ נציגים
 התנהלות עם המערכת בעבודההשוטפת 0.5 -נק'
חיבור קיים של המרכזייה למערכת
שעון הנוכחות –  0.5נק'

תצהיר

מקסימום  3נק׳
לסעיף 7.5

סעיפים ( : 5- 1 :מקצועי +טכנולוגי) סה"כ  25נק' מתוך  50נק' להערכה המקצועית
סף מקצועי למעבר לשלב ב' 20 :נק׳ לפחות מתוך  25נקודות (בכפוף לכתוב בסעיף .7ב' לעיל)

שלב ב׳
במסגרת בדיקת שלב ב'  -הערכה המקצועית תיקבע פגישת פרזנטציה וריאיון בת  60דקות עם כלל חברי הצוות
המוצע ,במסגרתה יידרש הצוות הניהולי מטעם המציע לערוך פרזנטציה לצורך הצגת ניסיונו כמפורט להלן,
התרשמות וקבלת ניקוד על ידי חברי הועדה המקצועית מטעם הרכבת .כלל חברי הצוות נדרשים להגיע לפגישת
הפרזנטציה והריאיון.
יובהר כי הרכבת רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לאפשר החלפה של מנהל הפרויקט או מי מחברי הצוות
המוצע ,ובלבד שהתקבלה על כך בקשה מראש ובכתב מהמציע ,טרם מועד הפרזנטציה והריאיון ,ובלבד שאיש הצוות
שמבוקשת החלפתו עומד בתנאי המכרז.
כמו כן במסגרת שלב זה יבוצע על ידי הרכבת סיור במוקד המוצע וכן במוקד קיים ,וכן ייערך שאלון שביעות רצון.
נושא

7.6
 7.6.1מנהל ההקמה
בעל תואר ראשון ,ניסיון
בניהול בכיר של 2
מוקדים גדולים במקביל
(מעל  80נציגים במוקד)
או  3מוקדים בינוניים
(לפחות  50נציגים
במוקד).
 7.6.2מנהל מוקד
בעל ניסיון בניהול 2
מוקדים גדולים (מעל ל
 80נציגים במוקד) או 3
מוקדים בינוניים
(לפחות  50נציגים
במוקד).

נקוד מקסימום
אופן הבחינה
אמת מידה
מקסימום  4נק'
בחינת הצוות ניהולי
לסעיף 7.6
הגדרת התפקיד :מקסימום  2נק׳
בעל ניסיון ניהולי של לפחות  3שנים
מנהל ההקמה .לתת סעיף 7.6.1
בניהול והקמת מוקדים טלפוניים,
מתוכם לפחות שנתיים ניהול מוקד רב הצהרה +ראיון
עם המנהל
ערוצי דיגיטלי ,ב 5-השנים הראשונות
המיועד לניהול
– 0.5נק'
הקמת המוקד.
ידע מקצועי -הובלת תהליכי עבודה
מורכבים והנעת עובדים – 0.5נק'
התרשמות כללית – עד נק' 1
בעל ניסיון ניהולי במהלך השנתיים
שקדמו למועד הגשת ההצעות בניהול
מוקדים טלפוניים
לפחות שנה מתוכן בניהול מוקד רב
ערוצי דיגיטלי 0.5– .נק'

הגדרת התפקיד :מקסימום  2נק׳
לתת סעיף 7.6.2
מנהל המוקד
הצהרה  +ראיון
עם המיועד
לניהול המוקד
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ידע מקצועי -הובלת תהליכי עבודה
מורכבים והנעת עובדים  0.5 -נק'
הניקוד יינתן על פי הפרמטרים:
• ניתוח דוחות
• חיזוי ושיבוץ נציגים
• ניסיון בעמידה בתקינת עובדים
ביחס לכמות העבודה
7.7

התרשמות כללית  -עד  1נק'
התרשמות מסביבת המוקד הייעודי המוצע לרכבת

 7.7.1סביבת המוקד הייעודי
המוצע לרכבת

 7.7.2התרשמות מסיור
בסביבת המוקד

מיקום גיאוגרפי של האתר המוצע
קרבה לתחנת רכבת (עד  2ק"מ,
בתוואי הליכה/נסיעה) באתר הייעודי
– עד  2נק'
סביבת המוקד הייעודי לרכבת
ניקוד
פרמטר
2
גודל המוקד (במ"ר)
2
נגישות
1
מיקום עמדת אחמ"ש
2
משרד נציג רכבת
עד  7נק'
הדגמת עבודה היברידית
ניקוד
פרמטר
מערכת טכנולוגית תומכת 1
1
ניהול משמרת מרחוק
1
איכות קול בשיחה
עד  3נק'
התרשמות כללית מניהול המוקד
הקיים
ניקוד
פרמטר
1
ניקיון
0.5
תחזוקה
0.5
רווחת הנציגים
מטבח/פינת אוכל

7.8

שביעות רצון לקוחות
אחרים  -מעבר לתנאי
הסף -ממליצים

1
עד  3נק'

סביבת עבודה של הנציג
ניקוד
פרמטר
עמדות (גודל ,נוחות ,סדר) 1
אמצעים מסייעים (מספר 1
מסכים ,סוג אוזניות ,סוג
הטלפון וכו')
עד  2נק'
הפרמטרים:
הקמת המוקד -תהליך ועמידה בלוזעליה לאוויר (בהנחה שהוקם ב 3
שנים האחרונות) – עד  1נק'
התמודדות עם בעיות – הצפתן בזמןאמת וסיוע בפתרונן ,טיפול מהיר
בתקלות תפעוליות של המוקד

מקסימום  15נק׳
להתרשמות מוקד
הצהרה  +סיור
במוקד  +תרשים
בינוי
תכנית
מוקד .התרשמות
הוועדה
המקצועית
סה״כ  7נק׳ לתת
ומהמוקד
סעיף 7.7.1
הייעודי המוצע.
המוקד המוצע
יוצג באמצעות
שרטוט אדריכלי
של המוקד

התרשמות
הוועדה
המקצועית
מהמוקד של אחד
משני הלקוחות סה״כ  8נק׳ לתת
שהוצגו בתנאי סעיף 7.7.2
לבחירת
הסף,
הוועדה,
הצגת עבודה
היברידית באון
ליין (לסעיף
הדגמת עבודה
היברידית).

חוות דעת של 2
לקוחות עם מוקד
ייעודי רב ערוצי,
עם מעל ל50-
עמדות  ,הפועלים מקסימום  6נק׳
לסעיף 7.8
לכל הפחות 6
חודשים.
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גמישות ,יישום שינויים ושיפור
תהליכים – .עד  1נק׳.

אמינות ועמידה בדיווחיםהניהוליים :דוחות יומיים  /שבועי/
חודשי וכד' -עד  1נק׳.

הממליץ יהיה
מנהל שעבד וניהל
את פעילות
המוקד מטעם
הלקוח

מערכות טכנולוגיות -התאמתלפעילות הלקוח הטמעת מערכות
טכנולוגיות חדשות – .עד  1נק׳.
הצוות הניהולי-שביעות רצון
מהתאמת הצוות הניהולי לאופי
המוקד -.עד  1נק׳.
שביעות רצון כללית מהספק -עד 1
נק׳.

סה״כ  25נקודות מקסימליות לשלב ב׳ מתוך  50נק' להערכה המקצועית
 .8בכל הנוגע לאמת מידה ( 7.8שביעות רצון משירותי המציע):
 .8.1לצורך ניקוד אמת מידה מס'  7.8הרכבת תבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי 2 ,לקוחות שהציג המציע בתנאי
סף  2.2ו/או  .2.3הרכבת תפנה לאיש הקשר שהציג המציע לכל לקוח ותבקש לנקד את המציע בכל אחד מן
הפרמטרים המנויים באמת המידה.
 .8.2עבור כל לקוח ,תחבר הרכבת את הניקוד על פי הציונים שנתן איש הקשר עבור המדדים השונים .לאחר
מכן תערוך הרכבת ממוצע בין ניקוד שני הלקוחות .מובהר כי הניקוד המקסימאלי שניתן לצבור באמת
מידה זו הוא  6נקודות.
 .8.3תשומת הלב ,כי על המציע לפרט בנספח  A8את פרטי אנשי הקשר (שם  +טלפון  +דוא"ל) של הלקוח אותו
הציג .איש הקשר מטעם הלקוח חייב להיות הגורם אשר ניהל את פעילות המוקד מטעם הלקוח .מובהר
בזאת ,כי במידה ואיש הקשר לא יעמוד בדרישה זו ,הניקוד יהא  0נק' מתוך  6נק' מקסימאליות עבור
לקוח זה.
 .8.4מובהר  ,כי לצורך ניקוד שביעות רצון לקוחות ,הרכבת רשאית לפנות ללקוחות אחרים של המציע אף אם
לא צוינו על ידי המציע .מובהר ומודגש ,כי ככל והמציע סיפק שירותים עבור הרכבת בין אם ישירות ובין
אם באמצעות גורם שלישי ,תתייחס הרכבת לעצמה כאל לקוח ממליץ וזאת אף אם המציע לא ציין את
הרכבת כלקוח.
 .8.5באחריותו הבלעדית של המציע לוודא כי פרטי איש הקשר של הלקוח אשר צוין בהצעתו עדכניים במועד
הגשת הצעתו למכרז .מובהר בזאת ,כי במקרה של אי קבלת המלצה כלל ע"י איש קשר של לקוח המציע,
מכל סיבה שהיא ,הניקוד יהא  0נק' מתוך  6נק' מקסימאליות עבור לקוח זה.
 .8.6עוד מובהר כי ככל וחלה טעות על ידי המציע במילוי הנספח ,ובכלל זה לא הוגש תיעוד מספיק אודות
הלקוח ו/או לא הוצג איש קשר או לא ניתן היה לנקד את הלקוח שהוצג מכל סיבה שהיא ,אזי הרכבת
תקיים עם המציע הליך הבהרות אחד בלבד .במסגרת זו ,תינתן למציע אפשרות להציג לקוח אחר או איש
קשר אחר או כל השלמת מסמכים אחרת לטובת ניקוד אמת מידה זו.
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 .9הערות ודגשים לניקוד המקצועי

 .9.1מובהר כי הצוות המוצג בסעיף  7.6באמות המידה המקצועיות ,וע״פ נספח  ,A6הינו הצוות אשר יועמד
לרשות הרכבת לצורך ביצוע השירותים וזאת מבלי לגרוע מכל זכות של הרכבת כמפורט בהוראות החוזה.
 .9.2יובהר ,כי כל אשר יוצג ו/או ייאמר על ידי המציע ו/או הצוות המוצע מטעם המציע במסגרת המצגת
והריאיון יחייב את המציע.
 .10אופן ניקוד ההערכה הכספית 50 -נקודות ,כמפורט להלן:
 .10.1המציע יגיש הצהרה והצעה כספית על גבי נספח  A3 +A2להזמנה זו .במסגרת ההצעה הכספית המציע
נדרש למלא ע"ג נספח  – A3.בקובץ אקסל  -מחיר עבור כל רכיב בנפרד (כל שורה בטבלה).
 .10.2הערכה כספית  -ההצעה הכספית הנמוכה ביותר מבין כלל ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף ,תנוקד
בניקוד המירבי ( 50נקודות) ,וכל יתר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי להצעה הכספית הנמוכה ביותר ,לפי
הנוסחה הבאה , A/B *50=C:כאשר  Aהיא העלות הכוללת של ההצעה הנמוכה ביותר ו B-היא העלות
הכוללת של ההצעה השנייה הזולה ביותר.
 .11ניקוד משוקלל ( )Eואופן בחירת ההצעה הזוכה-
 .11.1ניקוד ההצעה הכולל יהא סך הנקודות המתקבל מחיבור הניקוד להערכה המקצועית עם סך הניקוד
להערכה הכספית .הניקוד המשוקלל ( )Eלמציע יחושב על-ידי חיבור של הניקוד המקצועי ( )Dלמציע עם
הניקוד הכספי ( )Cלמציע.

C+D=E
 .11.2מציע מבין המציעים הסופיים אשר צבר את הניקוד המשוקלל ( )Eהגבוה ביותר יהא המציע מועמד לזכייה
(להלן" :מציע מועמד לזכייה").
 .11.3ההצעה הזוכה הינה ההצעה שזכתה לניקוד הכולל הגבוה ביותר.
 .11.4מציע מועמד לזכייה שזכייתו אושרה בוועדת המכרזים ייבחר כמציע הזוכה.
 .11.5בחירת הצעה זוכה במקרה בו שניים או יותר מהמציעים יקבלו את הציון הזהה המשוקלל הגבוה ביותר,
תיערך לפי הגרלה .שיטת ההגרלה תקבע על ידי הרכבת.
 .12הודעות והבהרות למציעים
 .12.1תשומת לב המציעים לכך כי ממועד פרסום המכרז ועד למועד הגשת ההצעות עשויה הרכבת לפרסם
הודעות למציעים .הודעות למציעים ,ככל שתהיינה ,יפורסמו באתר הרכבת ,תחת שם המכרז המופיע
ברשימת המכרזים המתפרסמים באתר הרכבת.
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 .12.2מעקב אחר פרסום הודעות בנוגע למכרז ,מוטל על המציע בלבד .לא תתקבל כל טענה מצד המציע באשר
לאי ידיעה בדבר פרסום ההודעות ותוכנן .שאלות ההבהרה יוגשו אך ורק בכתב לנציג הרכבת ובמועדים
עפ"י הפירוט בסעיף  12.5להלן.
 .12.3ההודעות למציעים ,במידה ותהיינה ,תצורפנה לחוזה ,ותיחשבנה כחלק בלתי נפרד ממנו.
 .12.4ניתן לפנות אל הרכבת בבקשה לקבלת הבהרות או תשובות לשאלות בקשר למסמכי המכרז (להלן:
"שאלות מציעים") .מובהר ,כי רק תשובות לשאלות הניתנות בכתב לכל המציעים יחייבו את הרכבת.
 .12.5שאלות המציעים ישלחו על גבי קובץ האקסל ( )EXCELהמצורף למסמכי המכרז בלבד ,לידי סיגל בן
שמואל באמצעות דוא"ל sigalitb@rail.co.il :וזאת עד ליום  .21.6.22קובץ השאלות יועבר ע"י המציעים
כקובץ פתוח ולא בפורמט  .PDFיובהר כי העברת השאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את מועד
הגשת ההצעה .ככל שהמציע לא יקבל אישור קבלה על קובץ השאלות ששלח ,עליו לפנות לנציג הרכבת.
 .12.6יודגש ,כי לרכבת הזכות לשנות ו/או לבצע התאמות במכרז בהתאם לשאלות ותשובות ההבהרה שיינתנו,
והנוסח הסופי והמחייב של המכרז יהיה זה שכולל את כל השינויים ,ככל שיהיו ,וכפי שיפורסם על ידי
הרכבת באתר האינטרנט של הרכבת .באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן באתר האינטרנט ולוודא
שהשאלות שלו התקבלו על ידי הרכבת ולהתעדכן בדבר שינויים והודעות ,ככל שיהיו .במקרה של סתירה
פנימית בין סעיף כלשהו באחד ממסמכי המכרז לבין מסמך אחר שפורסם במועד אחר ,יהא המסמך
שפורסם במועד פרסום המכרז הנוסח הקובע ,אלא אם צוין במפורש אחרת.
 .12.7מובהר ,כי הרכבת תחליט ,לפי שיקול דעתה הבלעדי לאילו שאלות הבהרה להתייחס ,וכן ,הרכבת רשאית
שלא להתייחס לשאלות שיועברו לאחר המועד הקבוע להגשת השאלות או להתייחס אליהן בסבב הבהרות
נוסף ,אם תחליט הרכבת לקיים סבב כזה .הרכבת תהא רשאית שלא לענות על שאלות לא ברורות ,שאלות
שלא הוגשו בהתאם לכללים או שאלות אשר התשובה עליהן מצויה במסמכי המכרז.
 .12.8מציע שלא יפנה באופן האמור בסעיף זה יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה ,דרישה או תביעה בדבר אי
בהירות ,סתירות או אי-התאמה במסמכי המכרז.

 .13אופן מילוי המסמכים
 .13.1על המציע להוריד את מסמכי המכרז המפורסמים באתר הרכבת.
 .13.2על המציע לעיין בכל המסמכים כמפורט בסעיף  22להלן ולהדפיס את הקובץ "פרק א' – נספחים להזמנה
להשתתף במכרז למילוי ע"י המציע".
 .13.3המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים בכל הנספחים הכלולים בפרק א' להזמנה זו ויקפיד על כל ההוראות
המפורטות בהם.
 .13.4כמו כן יצרף המציע את כל הנדרש בכל אחד מהנספחים וכל מסמך הנדרש לבדיקת עמידתו בתנאי מכרז
זה ולבדיקת ההערכה המקצועית של הצעתו ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחים המצורפים בפרק
א' להזמנה זו.
 .13.5מובהר בזאת כי בכל מקום בו נדרשת חתימת המציע ,כמפורט במסמכי המכרז ,יידרש המציע לחתום
באמצעות מורשה/י החתימה מטעמו בצירוף חותמת.
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 .13.6המציע ימלא ויחתום על "טופס אשור השתתפות המציע" המצורף כנספח  Aלהזמנה זו ויחתים עו"ד על
אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה .אי חתימה על נספח  Aכנדרש יגרום לפסילת הצעת המציע במכרז.
 .13.7המציע יחתום ,באמצעות מורשה חתימה בצירוף חותמת חברה ,במקום המיועד לכך בטופס ההצעה
הכספית המצורף כנספח  + A2נספח ( A3המצורף כקובץ  Excelדיגיטלי) .מובהר ,כי אי חתימה על
גבי טופס ההצעה הכספית (נספח  + A2נספח  )A3במקום המיועד לכך כנדרש ,יגרום לפסילת הצעת
המציע במכרז.
 .13.8המציע ימלא ויגיש בהצעתו ,את כלל הנספחים המצורפים למסמכי המכרז ,המפורטים בסעיף  20למסמכי
ההזמנה ,למעט את נספח  - Bחוזה ההתקשרות על נספחיו.
 .14אופן מילוי הצעת המחיר
 .14.1המציע יגיש הצהרה והצעה כספית על גבי נספח  A2להזמנה זו ,בצירוף קבצי .Excel
אי חתימה על אחד מהנספחים במקום המיועד לכך כנדרש ,תגרום לפסילת הצעת המציע במכרז.
.14.1.1

מובהר ,כי מציע אינו רשאי להציע בטופס ההצעה הכספית (נספח  ,)A3מחיר החורג בטווח
המחירים הקבועים בטבלת האקסל – נספח  .A3במידה ומציע יחרוג מטווח המחירים כאמור
הצעתו תיפסל.

.14.1.2

מובהר ומודגש ,כי התעריפים שיציע המציע ,יחייבו את המציע לכל תקופת ההתקשרות ,לרבות
תקופת האופציה ,אף אם יהיו שינויים בהיקף השירותים ו/או בשילוב ביניהם.

.14.1.3

תשומת לב המציע ,לכך שהצעתו חייבת לעמוד בדרישות הדין ודרישות המכרז והכל כמפורט
בהוראות המכרז.

.14.1.4

הצעה כספית שלא במסגרת טופס ההצעה הכספית ,לרבות באמצעות צירוף מכתב נלווה ,לא
יילקחו בחשבון.

 .14.2החוזה עם המציע הזוכה הינו חוזה מסגרת וייחתם כאשר מצורף אליו נספח התמורה ללא עמודת משקל
לרכבת ישראל.
 .15אומדן כמויות לא מחייב  -מוקד המידע והשירות:
 .15.1אורך שיחה טלפונית מידע ושירות משוער בלבד 90 -שניות.
 .15.2אורך טיפול בפנייה כתובה משוער בלבד 120-150 -שניות (יודגש כי נציג העונה לשיחות כתובות ,לא יוכל
לענות ליותר מ  4שיחות במקביל).
 .15.3כמות שיחות טלפוניות משוערת בלבד ,בימים א – ה  4,000 -ליום.
 .15.4כמות שיחות כתובות משוערת בלבד ,בימים א – ה  400 -ליום.
 .15.5כמות שיחות טלפונית משוערת בלבד ,ביום ו'–  1,000ליום.
 .15.6כמות שיחות כתובות משוער בלבד ,ביום ו' –  160ליום.
 .15.7כמות שיחות טלפונית משוערת בלבד ,מוצ"ש – 700ליום.
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 .16אופן הגשת ההצעה
 .16.1הצעה תוגש בתוך  2מעטפות:
 "מעטפה חיצונית" -מכרז מס' 12062 "מעטפה פנימית"-הצעה כספית – יש לציין את שם המציע על גבי המעטפה .16.2יש להכניס לתוך המעטפה הפנימית אך ורק את "נספח –A3+A2הצהרה והצעה כספית" ללא העתק ,יש
להקפיד על כך שהמעטפה תיסגר כיאות וכמו כן יש לציין על גביה את שם המציע וכתובתו בלבד.
 .16.3את פרק א' -הזמנה להשתתף במכרז ,על נספחיה המפורטים בסעיף  22להלן ,לרבות המעטפה הפנימית
יש להכניס לתוך המעטפה החיצונית .יצוין כי את מסמכי פרק א' כאמור המציע יגיש ב 2-העתקים
(מקור+העתק) +עותק דיגטלי על גבי כרטיס זיכרון נייד או  .CDנספח הצעה כספית יוגש במקור בלבד.
 .16.4יש להקפיד על כך שהמעטפה תיסגר כיאות וכמו כן יש לציין על גביה את שם המציע.
 .16.5בסיום התהליך יש להכניס את המעטפה החיצונית לתוך תיבת המכרזים.
 .16.6הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב כמפורט בסעיף  22להלן.
 .16.7על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה .אי מילוי אחת או יותר מהדרישות ,עלול
לגרום לפסילת ההצעה .כל שינוי או תוספת שייעשו במפרט הטכני בטופס ההצעה או בתנאי החוזה ,או כל
הסתייגות לגביהם ,בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום
לפסילת ההצעה.
 .16.8על אף האמור ,הרכבת רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו/או הפרטים ,והכל על פי
שיקול דעתה הבלעדי .הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות אל המציעים,
ו/או אל לקוחותיהם ,כולם או חלקם ,לצורך בירור והשלמת פרטים בנוגע להצעותיהם ,לרבות עמידתם
בתנאים המקדמיים ,קבלת אישורים ו/או המלצות ו/או מסמכים ,וכל פרט אחר ,או כל בירור נוסף ,הדרוש
לצורך קבלת החלטתה.

 .17תוקף ההצעה ומציע ממתין
 .17.1ההצעות תעמודנה בתוקף  9חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 .17.2לרכבת שמורה הזכות להתקשר עם מציע אף לאחר המועד שנקבע לתום תוקף ההצעות ,ובלבד שלא הודיע
המציע לרכבת על בטלות הצעתו ,לאחר המועד שנקבע לתום תוקף ההצעות.
 .17.3במקרה בו ,מכל טעם שהוא ,לא יעלה בידי הרכבת להתקשר עם המציע הזוכה ,או שההסכם עם המציע
הזוכה יבוטל ,תהיה הרכבת רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדרוג ,הכל בהתאם לתנאי המכרז .תנאי
סעיף זה יחולו גם לאחר החלפת המציע כאמור ,בשינויים הנדרשים.
 .17.4לאחר שהרכבת תבחן את ההצעות ,תודיע הרכבת על זהות המציע הזוכה וכן על זהות המציע שדורג במקום
השני במדרג ההצעות (להלן" :מציע ממתין").
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 .17.5מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ו/או מכרז זה ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע
הממתין על מנת שיבצע את השירותים על פי הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז ,כל
מקום שבוטלה זכייתו של הזוכה או בוטל החוזה עמו ,זאת אף אם הצעתו של המציע הממתין כאמור כבר
אינה בתוקף.
 .17.6למציע הממתין תהא שהות של  7ימים מיום פניית הרכבת אליו להודיע לרכבת על קבלת פנייתה .לא עשה
כן המציע הממתין ,או שהשיב בשלילה ,תהא רשאית הרכבת לחזור ולהציע את הצעתה זו למציעים שדורגו
במקום השלישי וכך הלאה ,או לבטל מכרז זה ,והכל -על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .17.7למציע ממתין לא תהיה עילה לתביעה כלשהי אם הרכבת לא תתקשר עימו בסופו של דבר ,ולחילופין באם
תתקשר עימו בהיקף עבודה הנמוך מתכולת העבודה המפורטת בחוזה.
 .17.8למען הסר ספק אין בהוראות סעיפים אלה כדי לחייב את הרכבת לפנות למציע ממתין והרכבת תהא
רשאית לפנות לחברה אחרת ו/או לפרסם מכרז חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמציע הממתין לא תהא
כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת.
 .18השבת מסמכי החוזה על נספחיו במועד הדרוש
 .18.1לאחר קבלת הודעת הזכייה מטעם הרכבת והעברת העתקי החוזה ונספחיו לחתימת המציע הזוכה במכרז,
יהא על המציע הזוכה להחזיר לרכבת את כל מסמכי החוזה ,על כל נספחיו (לרבות ערבות הביצוע ונספח
הביטוח) וצרופותיו כשהם חתומים על ידו ,וזאת תוך שבעה ימים קלנדריים ממועד העברת החוזה לידיו.
 .18.2במידה והמציע הזוכה לא יפעל בהתאם לאמור לעיל בסעיף  ,18.1יחויב המציע בסך של ( ₪ 1,000אלף
שקלים חדשים) בגין כל יום איחור בהגשת החוזה החתום .מובהר כי ,אין בהתניה זו כדי לגרוע מזכות
הרכבת לבטל את זכיית המציע הזוכה ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.

 .19כללי
 .19.1הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודה גם בטרם חתימת החוזה וזאת
במקרים בהם ישתנו צרכי הרכבת או במקרים בהם ההצעות חורגות מן התקציב שאושר לבצוע.
 .19.2מובהר בזאת כי לא תותר הגשת הצעה משותפת על ידי יותר ממציע אחד.
 .19.3הרכבת רשאית לדחות ,בכל עת ,את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים
בהזמנה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ובלבד שתודיע על השינויים באתר הרכבת.
 .19.4הסתייגות מהתנאים המפורטים בנספחים לחוזה ,בטופס ההצעה ו/או בטופס אשור השתתפות המציע,
לרבות שינוי או תוספת בכל דרך שהיא ,עלולה לגרום לפסילת ההצעה ,ולרכבת שמורה הזכות לפסול כל
הצעה בה תימצא הסתייגות כאמור ו/או לפנות למציעים לשם השלמת פרטים חסרים.
 .19.5הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה זו ,בכל עת משיקולי יעילות או שמירה על האינטרס
הציבורי.
 .19.6הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע ,במקרה בו הינה סבורה ,שבמילוי
ההצעה נקט המציע בדרך של תכסיסנות ו/או הטעייה.
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 .19.7כל החומרים שייוצרו ויאספו כתוצאה ממתן השירותים של המציע במהלך תקופת ההתקשרות ע״פ
ההסכם ,שייכים באופן בלעדי לרכבת ישראל ,ויועברו לרשותה בכל עת בה תידרוש לקבלם ,גם במהלך
תקופת ההתקשרות ,לרבות העברתם כקבצים פתוחים או סגורים לכל ספק שירותים אחר של רכבת
ישראל ע״פ דרישתה .עם סיום ההתקשרות ,יועברו לרשות רכבת ישראל כל החומרים מתקופת מתן
השירותים באופן מיידי.
 .20אומדן המכרז
 .20.1מובא בזאת לידיעת המציעים כי הרכבת ערכה אומדן לתמורה לספק במסגרת המכרז (להלן" :אומדן
המכרז ") .אומדן המכרז ,כפי שיעודכן על ידי הרכבת במהלך הליך המכרז ,יושם במעטפה סגורה בתיבת
המכרז ,טרם מועד הגשת ההצעות למכרז בהתאם לתקנה  17לתקנות חובת המכרזים.
 .20.2מבלי לגרוע מזכותה של הרכבת על פי הוראות מסמכי המכרז ועל פי כל דין ,אומדן המכרז ישמש לצורך
הערכת סבירות ההצעות הכספיות ויכולתו של המציע הזוכה לבצע את השירות במחיר המוצע.
 .20.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במקרה שבו ההצעות הכספיות מבין ההצעות שנמצאו על ידי הרכבת
כהצעות תואמות לדרישות המכרז ,תהיינה גבוהות מהאומדן ,שמורה לרכבת הזכות לבטל את המכרז או
לאפשר הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת בהתאם לתקנות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
הרכבת.
 .20.4אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של הרכבת על פי מסמכי המכרז או על פי כל דין.

 .21עיון בהצעה הזוכה
 .21.1בהתאם לתקנה (21ה) לתקנות חובת מכרזים התשנ"ג  1993 -משתתף יהיה רשאי בתוך  30יום ממועד
מסירת ההודעה על תוצאות המכרז ,לעיין בהצעת הזוכה במכרז למעט בחלקים של ההצעה אשר העיון
בהם עלול ,לדעת ועדת המ כרזים ,לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי .אשר על כן ,על כל מציע לציין
בהצעתו מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו סעיפים ו/או חלקים בהצעתו ו/או מסמכים שצורפו להצעתו
חסויים בפני הצגה למשתתפים במכרז מטעמי סוד מסחרי או מקצועי.
 .21.2למען הסר ספק יובהר כי ציון הציע כאמור ,איננו מחייב את ועדת המכרזים וכי לוועדת המכרזים הסמכות
הבלעדית להחליט מהם הסעיפים ו/או חלקים שבהצעת הזוכה ו/או המסמכים שצורפו לה הם חסויים
בפני הצגה למשתתפים במכרז מטעמי סוד מסחרי או מקצועי.
 .21.3יודגש כי מציע שלא יציין מהם הסעיפים ,החלקים או המסמכים שלדעתו חסויים מן הטעמים האמורים
לעיל יראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו.
 .21.4כמו כן ,מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח בפני כל משתתף אשר יבקש במסגרת תקנה (21ה) דלעיל לעיין
בה.
 .21.5מציע שציין סעיפים בהצעתו כסעיפים חסויים ,יראו אותו כמסכים לכך שאותם סעיפים בהצעותיהם של
המציעים האחרים יהיו חסויים בפניו ,במקרה שהוא יבקש לעיין בהצעות של מציעים אחרים ,אלא אם
המזמין ייקבע אחרת.
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 .22החומר המצ"ב למסמכי המכרז:
 .22.1נספחי מסמך זה – פרק א' – נספחים להזמנה להשתתף במכרז למילוי ע"י המציע כמפורט להלן:
נספח  -Aאשור השתתפות המציע
נספח  - A1פרטי המציע
נספח  - A2.1+ A2הצהרה והצעה כספית
נספח -A3טבלת פריטים –טופס הצעה כספית קובץ אקסל
נספח  -A4תצהיר בהתאם להוראות סעיף 2ב (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,להוכחת עמידה בתנאי
מקדמי 2.1
נספח  - A5תצהיר בדבר ניסיון המציע להוכחת עמידה בתנאים מקדמיים  2.5 ,2.4 ,2.3 ,2.2ואמות מידה
.7.7 , 7.5 , 7.1
נספח  -A6תצהיר בדבר הצוות הניהולי ,לצורך עמידה באמת מידה 7.6
נספח  -A7תצהיר של רו"ח להוכחת עמידה בתנאי מקדמי  ,2.6ואמת מידה . 7.4 , 7.3 , 7.2
נספח  - A8שביעות רצון לקוחות לצורך עמידה אמת מידה .7.8
נספח  - A9תצהיר בדבר אי תשלום "דמי תיווך".
נספח  - A10התחייבות לשמירת סודיות.
נספח  -A11תצהיר בדבר אי תיאום הצעות.
נספח  -A12תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים.
נספח  -A13נוסח ערבות להוכחת עמידה בתנאי מקדמי .2.5
 .22.2פרק ב' -החוזה ונספחיו כמפורט להלן:
נספח א' :מפרט השירותים
נספח ב' :נספח תמורה
נספח ג׳ :אשור קיום ביטוחים
התחייבות לשמירה על סודיות
נספח ד:
נספח ה' :העברה בנקאית
ערבות בנקאית
נספח ו':
נספח ביטחון
נספח ז':
נספח ח' :נספח בטיחות
נספח ט' :תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים
נספח בדבר עמידת הספק בהוראות סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים
נספח י':
ציבוריים ,התשל"ו.1976-

ב ב ר כ ה,
סיגל בן שמואל
מרכזת תחום רכש והתקשרויות
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פרק א'
נספחים להזמנה להשתתף במכרז
למילוי ע"י המציע
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נספח  -Aטופס אישור השתתפות המציע
במכרז מס'  -12062לניהול ותפעול מוקד שרות יעודי בשילוב מערכת CRM
ומערכות טכנולוגיות נוספות רכבת ישראל בע"מ
אני/נו הח"מ ________________________________ (שם ות.ז ,).מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס' 12062
מטעם (שם הגוף המשפטי של המציע) _____________________________________________________
ח.פ ________ __________ כתובת __________________ מיקוד __________________
טלפון __________________.פקס' __________________.דוא"ל__________________.
(להלן" :המציע") מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
 .1קראנו בעיון והבנו היטב את האמור במסמכי המכרז ,הכוללים נספחים למסמכי המכרז לרבות החוזה
והנספחים המצורפים לו וכן הודעות למציעים ככל שמופיעות באתר האינטרנט של רכבת ישראל תחת רשימת
מסמכי המכרז ,המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .2מסמכי המכרז וההסכם ,ככתבם וכלשונם ,ברורים ונהירים לנו ואנו מסכימים לתנאים המפורטים בהם.
 .3אנו מודעים לכך כי הכמויות והמחירים המפורטים בנספח ההצעה הכספית ובקובץ המפרט הטכני/השירותים
נספח א לחוזה נועדו לצורך השוואת הצעות בלבד והינם הערכה זהירה ובלתי מתחייבת של הרכבת אודות
השירותים הנדרשים לרכבת ואין בהם כדי לקבוע או לרמז על היקף השירותים היזומים על פי דרישה ,אשר
יוצאו בפועל למציע כלשהו ,על ידי הרכבת ,אם יוצאו ,למעט אם נקבע אחרת במפורש בהסכם.
 .4הננו מצהירים כי כל הנתונים שמולאו על ידנו במסגרת המכרז וההצהרות שנתנו הינם מלאים ,נכונים
ומדויקים.
 .5הננו מתחייבים לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם ,ולהתחיל בבצוע השירותים מיד עם חתימת
ההסכם או בכל יום לאחר תאריך זה כפי שייקבע על ידכם ולהמשיך בביצועם בתנאים המפורטים בחוזה,
תמורת התשלום המוצע על ידנו.
 .6הננו מצהירים כי כל התחייבויות המציע ו/או הספק במכרז (לרבות ההסכם ונספחיו) מקובלות עלינו במלואן.
בחתימתנו על טופס זה כאילו חתמנו על כל עמוד ועמוד במסמכי המכרז ובחוזה כפי שנוסחו על ידי הרכבת ועל
ההצעה כפי שצורפה על ידנו .אנו מוותרים באופן סופי ומוחלט על כל טענה של אי הסכמה ו/או אי בהירות
לאיזה מתנאי המכרז ו/או הטענה שהעדר חתימה על מסמך כלשהו ,במסמכי המכרז ו/או ההצעה כפי שהוגשה
על ידנו ,אינה מחייבת אותנו באופן מלא.
 .7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תוכנם של המסמכים שלהלן ,מוסכם עלינו באופן מלא והחתימה על טופס זה תראה
לכל דבר ועניין כאילו קראנו ,הבנו ,אישרנו והסכמנו לכל האמור בכל אחד מהמסמכים שלהלן בנפרד:
נספח  - Aטופס אישור השתתפות המציע
נספח -A1טופס פרטי המציע
נספח  -A2+A2.1טופס הצהרה והצעה כספית
נספח – A3טבלת פריטים –טופס הצעה כספית קובץ אקסל
נספח  - A4תצהיר בהתאם להוראות סעיף  2ב (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו1976 -
נספח -A5תצהיר –ניסיון המציע להוכחת עמידה בתנאי  ,2.5, 2.4, 2.3 ,2.2ואמות מידה .7.7 ,7.5 , 7.1
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נספח -A6תצהיר בדבר הצוות הניהולי להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי .7.6
נספח  –A7תצהיר רו"ח –לשם הוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  2.6ואמות מידה 7.4 ,7.3 ,7.2
נספח – A8שביעות רצון לקוחות לצורך מענה לאמת מידה .7.8
נספח  -A9תצהיר בדבר אי תשלום דמי תיווך
נספח  -A10התחייבות לשמירת סודיות
נספח  -A11תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז
נספח  -A12תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים
נספח  -A13נוסח ערבות להוכחת עמידה בתנאי מקדמי .2.5
פרק ב'  -ההסכם לרבות נספחיו
 .8אין האמור לעיל כדי לשחרר אותנו (המציע) מחתימה על אותם מסמכים שחתימה עליהם נדרשת במסמכי
המכרז.
 .9הצעתנו זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה  180יום ,מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
חותמת חברה __________________

תאריך _____________
חתימת מורשה/י חתימה ______________

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייבות
את המציע בקשר עם מכרז מס'  12062לכל דבר ועניין.
תאריך

עו"ד

חותמת
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נספחA1
טופס פרטי המציע
מכרז פומבי מס'  –12062לניהול ותפעול מוקד שרות ייעודי בשילוב מערכת CRM
ומערכות טכנולוגיות נוספות

שם המציע:
_______________________________________________________________
מצ"ב אישור על ניהול פנקסי חשבונות בתוקף ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו –  ,1976לצורך הוכחת עמידה בתנאי מקדמי בסעיף  2.1למסמכי המכרז.
מצ"ב אישור לצורך ניכוי מס בתוקף ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –
 ,1976לצורך הוכחת עמידה בתנאי מקדמי בסעיף  2.1למסמכי המכרז.
באם המציע הינו חברה – מצ"ב בנוסף תעודת התאגדות ואישור מורשה חתימה.
_________________________________________________________
שנת ייסוד /הקמה:

_________________________________________________________

מספר רשום(ח .פ:).

_________________________________________________________

מספר עוסק מורשה:

_________________________________________________________

כתובת______________________________________________________________ :
פקס_____________________________ :

טל':
איש קשר לרכבת:

__________________________

מס' נייד:

__________________________

:E- MAIL

__________________________

מצ"ב מצגת הכוללת את ניסיון המציע וניסיון הצוות הניהולי אשר עתידים ללוות את
הרכבת מטעם המציע במתן השירותים
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נספח  – A2טופס ההצעה הכספית  -להגשה במעטפת ההצעה הכספית ביחד עם נספח A3
מכרז פומבי מס'  –12062לניהול ותפעול מוקד שרות ייעודי
בשילוב מערכת  CRMומערכות טכנולוגיות נוספות

אני/נו הח"מ ______________________________ (שם ות.ז) ,מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס' 12062
מטעם (שם הגוף המשפטי של המציע) _____________________________ ח.פ __________________
כתובת __________________ מיקוד __________________ טלפון__________________.
פקס' _______________.דוא"ל________________ (להלן" :המציע")
מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
.1

קראנו והבנו את מסמכי המכרז ואת החוזה ובין היתר את האמור בנספח א' – המפרט שירותים ,המפרט
את הדרישות ,התכולה והתנאים של השירותים הנדרשים.

.2

מצהירים בזה כי ביכולתנו לספק את מלא השירותים הנדרשים במסמכי מכרז זה ,וכי אם נזכה במכרז
נבצעם כאמור במלואם ,במחירים המפורטים בטבלאות המפורטות בנספח .A3

.3

מאשרים שקראנו והבנו את סעיף  14למסמכי המכרז ,העוסק באופן מילוי ההצעה הכספית ,וכן מאשרים
שמילאנו את טבלת התמורה שלהלן בהתאם להנחיות המפורטות במסמכי המכרז.

.4

אנו מאשרים כי התעריפים המוצעים הינם על פי תנאי החוזה שהינו חוזה מסגרת ושיופעל בהתאם לצרכי
הרכבת כפי שיהיו מעת לעת כמפורט בחוזה.

.5

לרכבת זכות להזמין השירותים בכל עת ולכל תקופה ו/או להפסיקם על פי שקול דעתה בלבד ו/או לא
להזמינם כלל.

.6

הרכבת רשאית לצמצם את הפעילות ו/או לבטל ו/או להוסיף וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

.7

מודעים לכך שהשוואת ההצעות תעשה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

.8

מודעים לכך כי הכמויות והמחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית צריכים להתייחס לכלל התשומות
הכרוכות בביצוע כל סעיף שירות ובכלל ובהתאם למפורט במפרט השירותים במסמכי המכרז.

.9

מודעים לכך כי המחירים המוצעים בהצעתנו הינם סופיים וכוללים כל עלות נוספת הכרוכה במתן
השירותים.

.10

המחירים הנקובים בטבלה שבנספח  A3כוללים את כל ההוצאות למיניהן לרבות הוצאות העסקת עובדים
ו/או יועצי משנה ,הוצאות נסיעה ,חנייה ,טלפון ,הדפסות ,צילומים וכיו"ב.
הספק לא יהיה זכאי לדרוש כל תשלום נוסף בגין הוצאות מסוג זה.

.11

אנו מודעים לכך כי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות למסור מטלות נשוא המכרז לכל ספק אחר ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה .המציע הזוכה מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ,בויתור סופי
ומוחלט ,בכל מקרה בו לא יוצאו מטלות כלל ו/או אם יופחתו המטלות.

.12

אנו מודעים לכך ,כי הרכבת רשאית לקבוע כי אין להטיל על מציע כלשהו ביצוע שירותים ,באם תהא סבורה
כי אין ביכולתו לבצעם ברמה ו/או בלוח הזמנים הנדרש.

.13

אנו מודעים לכך כי ככל ונוכרז כמציע זוכה במכרז עלינו לעמוד במצגים שהוצגו בהצעתנו לעניין התנאים
המקדמיים והדרישות הטכניות ,לכל אורך תקופת ההתקשרות לרבות תקופת האופציה.

.14

הננו מצהירים כי כל הנתונים שמולאו על ידנו במסגרת המכרז וההצהרות שנתנו הינם מלאים ,נכונים
ומדויקים.

.15

מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית הנם בש"ח ולא כוללים מע"מ.

.16

אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכויות הרכבת לפסול הצעות בהתאם להוראות דיני המכרזים.
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הננו מתחייבים לבצע את כל פרטי החוזה ונספחיו במלואם ,ולהתחיל בביצוע השירותים נשוא המכרז מיד
.17
עם חתימת החוזה או בכל יום לאחר תאריך זה כפי שייקבע על ידי הרכבת ולהמשיך בביצועם בתנאים
המפורטים בחוזה ,תמורת התשלום המוצע על ידנו בטבלאות שלהלן.
.18

אופן הגשת חשבון חודשי –
המציע הזוכה יגיש לרכבת חשבון חודשי ,שיהווה "חשבונית מס" לעניין חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו,1975-
ובו פירוט התשלומים הנדרשים עבור השירותים שביצע עבור הרכבת ושבוצעו בפועל.

יודגש כי התמורה לספק הינה בהתאם למחירים המפורטים בטבלת האקסל נספח  A3בתוספת
פרס ו/או בקיזוז קנס כמפורט בנספח  ,A2.1ככל והרכבת תפעיל את מנגנון פרס/קנס בנספח A2.1
כאמור.
לחשבון יצורף דין וחשבון בו יפורטו השירותים שניתנו ושאושרו על ידי הרכבת .התמורה המגיעה למציע
הזוכה מהרכבת ,תשולם לא יאוחר מ 45 -ימים מתום החודש שבו הומצא לרכבת החשבון (להלן" :מועד
התשלום") ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ,ואושר על ידי המתאם כהגדרתו בהסכם ובמסמכי המכרז.
התשלומים יבוצעו בהעברה בנקאית לחשבון המציע הזוכה ,הכל כמפורט בחוזה .תשלום חשבון ו/או חלקי
חשבונות לא מאושרים ,יעוכב ללא חבות ,וללא הצמדה ו/או ריבית ,עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי
הרכבת.
המציע הזוכה יידרש ,בכפוף לשיקול דעתה של הרכבת ,להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך
תשלום עבור עבודתו ,במסגרת פורטל הספקים של רכבת ישראל וזאת ללא תמורה נוספת.
.19

לרכבת שמורה האופציה להזמין מהספק שירותים נוספים אשר אינם מפורטים בטבלאות התמורה.
התמורה עבור השירותים הנוספים ,תסוכם בין הצדדים במשא ומתן בתום לב ובהתבסס על מחירי החוזה
ככל הניתן ,ובאישור הרכבת מראש ובכתב.

.20

הננו מצהירים כי ביכולתי/נו לבצע את השירותים הנדרשים במסמכי הזמנה זו ,וכי אם נזכה בביצוע
העבודה נבצע את השירותים כאמור ,במלואם ,בתמורה שתשולם לנו לביצוע השירותים אשר יאושרו על
ידי המתאם ,בהתאם למחירים המפורטים בטבלת שלהלן:
20.1

הצעתי הכספית למתן שרותי הקמה ניהול ותפעול מוקד טלפוני מצ"ב בקובץ אקסל
כשהוא חתום על ידי כנספח  –A3ואשר יוכנס למעטפה פנימית – בצירוף נספח זה.
חל איסור חמור לערוך כל שינוי במסמך האקסל המצורף לצורך הכנת ההצעה הכספית ,למעט
מילוי המקומות המיועדים לכך בעמודות למילוי בלבד המסומנות בצהוב .ככל ויתברר בבדיקת
המזמינה כי בוצע שינוי במסמך ,ההצעה תיפסל.

.21

אנו מודעים לכך שהכמויות והמחירים המפורטים בקובץ ה ,Excel-הנם אומדן לפי הערכה
זהירה ובלתי מחייבת של הרכבת וכי המשקולות המפורטות ישמשו לצורך שקלול ההצעות בלבד.
כן ידוע לנו כי כאמור במסמכי המכרז ,החוזה עם המציע הזוכה הנו חוזה מסגרת ,אשר ייחתם
כאשר מצורף אליו מחירון ללא עמודות כמות וסה"כ וכן כי כאמור במסמכי החוזה ,שכר החוזה
ישולם על פי הכמויות שידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל באם ידרשו.
21.1

במקרה של אי התאמה בין המחיר לפריט לבין הסכום מתקבל מהכפלת המשקל של אותו
פריט במחיר היחידה שלו ,יתוקן הסה"כ של הפריט לפי הסכום המתקבל מהמכפלה.
מחיר ליחידה בש"ח ו/או שיעור העמלה נשאר קבוע ועומד.

* מציע אשר יגיש הצעה אשר נמוכה מתעריף מינימום או גבוהה מתעריף
מקסימום המפורטים בטבלה לעיל  -הצעתו תיפסל .
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23

הבהרות ודגשים:
 22.1אנו מודעים לכך שהכמויות המפורטות בעמודת הכמות שבטבלת "סה"כ ההצעה לשקלול
כספי" ,הינן אומדן כמויות לפי הערכה זהירה ובלתי מחייבת של הרכבת וכי הכמויות
המפורטות ישמשו לצורך שקלול ההצעות בלבד .כמו כן ידוע לנו כי כאמור במסמכי המכרז,
החוזה עם המציע הזוכה ייחתם בהתאם כאשר מצורף אליו מחירון ללא עמודות הכמות
והסה"כ ,וכן כי כאמור במסמכי החוזה ,שכר החוזה ישולם על פי הכמויות שידרשו מעת לעת
ויבוצעו בפועל ,באם ידרשו וכי הרכבת אינה מתחייבת לכמות מינימאלית כלשהי.
 22.2מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטבלת האקסל – נספח  A3לעיל הינם בש"ח ולא כוללים
מע"מ.
 22.3המציע מתחייב לשלם תעריף מינימום לעובדים ע״פ טבלת ה - EXCELנספח .A3
 22.4המחיר ל"מענה לשיחת מידע" כמפורט בטבלת האקסל הינו עבור שיחות שיבוצעו בין השעות
 06:00ועד  .24:00במידה והרכבת תבחר להפעיל מוקד מעבר לשעות אלה ישולם תעריף שעתי
לנציג בשיעור המקביל לנציג שירות לקוחות המוגדר בסעיף  6בנספח .A3
 22.5עבור שיחות מידע טלפוניות אוטומטיות ,במענה ללא נציג ,תשלם הרכבת תעריף של 50%
מעלות "מענה לשיחת מידע" (בהתאם לסעיף  1בנספח .)A3
 22.6התעריפים כאמור אינם כוללים תוספות בגין תנאים סוציאליים ע"פ חוק ,שעות נוספות ,צווי
הרחבה ,מענקים תקופתיים ,שי לחגים אשר המציע יישא בהם באופן בלעדי.
 22.7המציע יציג לרכבת תלושי שכר של העובדים כאמור בכל עת שיידרש ,לשם וידוא עמידתו
בדרישות סעיף זה.
 22.8יובהר כי שיחות טלפוניות ו/או כתובות שאורכם מתחת ל  12שניות ,לא יוגשו לתשלום ,לא
ישולמו ולא יילקחו בחשבון לצורך חישוב הזמן הממוצע ,לרבות לצורך חישוב כמות נטישת
שיחות.
 22.9לרכבת שמורה הזכות לרכוש באופן עצמאי חבילת  SMSעימה יידרש הספק לעבוד ,או לרכוש
דרך הספק חבילות לשליחת  .SMSעלות  SMSבחבילה לא תעלה על  1אג' עבור הודעה
המכילה עד  500תווים .הספק יספק לרכבת מערכת לשליחת  SMSללא עלות נוספת (לא כולל
עלות ה .)sms
 22.10הספק יחזיק צוות כוננות למתן מענה באירועים מיוחדים בשיעור של  15%מכמות הנציגים
במוקד השירות לציבור (בכלל התורים) בכל זמן נתון ללא תלות ,שיוקצו ממוקדים אחרים
שמפעיל הספק.
 22.10.1נציגי כוננות יופעלו רק בהוראת מנהל/ת מוקד שירות לציבור מטעם רכבת ישראל.
 22.10.2רכבת ישראל תשלם  150ש״ח לשעת עבודה של כל נציג כוננות שהופעל .במידה ויופעל
נציג כוננות למשמרת מלאה ,סך התשלום לא יעלה על סך  ₪ 700ליום .לרכבת שמורה
הזכות לשנות את שיטת או גובה התשלום ,ע"פ מו"מ שיקויים בין הצדדים.
 22.10.3שחרור נציגי הכוננות יבוצע רק ע״י הוראה של מנהל/ת מוקד השירות לציבור מטעם
רכבת ישראל.
 22.10.4תעריף זה כולל הכשרה של נציגי הכוננות למתן מענה כנציגי מוקד שירות ומידע בעת
קרות אירוע רכבתי חריג ,כולל שמירת כשירות ותחזוקת ידע כפי שמפורט בנספח הטכני,
פרק עבודה בחירום .במידה וימצא כי בחודש מסוים ,לא שמר הספק על הכשירות
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הנדרשת ע"פ המפורט בנספח הטכני ,לא יתבצע תשלום זה או יבוצע באופן חלקי ,ע"פ
שיקול דעתה של הרכבת.

 22.11הרכבת תשלם תעריף לשעת עבודה בגין שירותי אפיון ופיתוח יישומים חדשים -בעלות של
 ,₪ 200שלא הוגדרו במכרז או במקרה של שינוי שנדרשים ע"י הרכבת ביישומים קיימים ,כפי
שהוגדרו במכרז.
 22.12הרכבת תוכל להשתמש בספקי התקשורת של הספק בשיטת החיוב "גב אל גב" או לחייב את
הספק להשתמש בספקי התקשורת של הרכבת (במקרה זה תשלם הרכבת ישירות את החשבונות
לספקי התקשורת).
.23

תנאי תשלום הצמדה

הספק יגיש לרכבת חשבון ,עד ה 10-לחודש העוקב להספקת השירותים ,שיהווה "חשבונית מס" לעניין
23.1
חוק מס ערך מוסף ,בו פירוט כל התשלומים הנדרשים עבור השירותים או השירותים הנוספים שבוצעו
באישור המנהל ,אליו יצורפו המסמכים כמפורט להלן (להלן" :החשבון"):
התמורה המגיעה לספק מהרכבת ,תשולם שוטף 45+ימים מתום החודש השוטף שבו הוגש החשבון
23.2
(להלן" :מועד התשלום") ,ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ,ואושר על ידי המנהל .תשלום חשבון ו/או
חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכב ללא חבות ,וללא הצמדה ו/או ריבית ,עד לבירורם הסופי ואישורם
על ידי הרכבת.
סל הצמדה  -המחירים המפורטים בטבלת ה EXCELLבנספח  A3יעודכנו בסיום כל חודש ויהיו
23.3
צמודים כדלקמן:
 80% 23.3.1מהתמורה יוצמדו לשכר המינימום השעתי הקבוע בחוק ,כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .כמדד בסיס ישמש שכר המינימום הידוע ביום ____ (הגשת
ההצעות) .כמדד הקובע ישמש שכר המינימום הידוע נכון ליום הגשת החשבונית .המדדים יחושבו
בהתאם לפרסומים הרשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לפרסומם באתר
האינטרנט בכתובת www.cbs.gov.il
 20% 23.3.2מהתמורה יוצמדו למדד המחירים לצרכן (המדד הכללי) ,כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .כמדד בסיס להשוואה ישמש המדד הידוע ביום _______(הגשת
ההצעות) .כמדד קובע ישמש המדד הידוע נכון ליום הגשת החשבונית".
.24

ידוע לי כי סך התמורה לעיל סופי וכולל את כל הוצאותיו של הספק ,הן הישירות והן העקיפות ,ובכלל זה
שעות עבודה ,לרבות ,כל תקורות המציע ,עלויות ההקמה של המוקד והתשתיות הטכנולוגיות ,העסקת
עובדים ו/או יועצי משנה ,הוצאות משרד ,אש"ל ,נסיעה ,ביטוח ,טלפון ,הדפסות ,צילומים ויתר ההוצאות
הכרוכות בביצוע השירותים .המציע הזוכה לא יהיה זכאי לדרוש כל תשלום נוסף בגין הוצאות מסוג זה.

.25

התמורה לספק תשולם בתוספת מע"מ כדין ובתמורה להצגת חשבוניות ספק.

תאריך _____________
חותמת חברה __________________
חתימת מורשה/י חתימה _________________
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נספח  - A2.1תימחורים ומודלים
 .1השירותים המתומחרים
הנתונים המצורפים הינם הערכה בלבד ואין הרכבת מתחייבת להם.
יובהר כי ככל ויחול שינוי משמעותי בכמויות המפורטות במפרט השרותים ,לרכבת שמורה הזכות
לקיים משא ומתן על המחירים שנקבעו במכרז.
 .2שיטת התמחור -כללי
 .2.1מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ,או תרופה אחרים עפ"י כל דין ו/או לפי הסכם זה ,לרכבת
שמורה הזכות הבלתי מותנית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לשלם תוספת פרסים או בונוסים או
להטיל קנסות על המציע הזוכה ו/או לשנות את שיטת התמחור ,את הנוסחה ,את המדדים ,את
רף המדדים הקבוע וכל דבר נוסף הקשור בנושא כמפורט בנספח זה.
 .2.2הספק מתחייב כי המחיר המפורט בטופס ההצעה הינו התמורה היחידה והבלעדית לשירותים
שיינתנו על ידי הספק על פי מסמכי המכרז והם מגלמים את כל הסיכונים וההשקעות בביצוע
הערכות.
 .2.3הספק יכלול בהצעתו את עלות ספקי התקשורת למעט עלות תקשורת לביצוע קמפיינים
יוצ אים שבוצעו בהוראת הרכבת וכל חזרה ללקוח ע"פ בקשת הרכבת ,הרכבת תשלם לספק
את העלויות כהחזר הוצאות "גב אל גב" .כמו -כן ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לספק,
לספק את החומרים הנדרשים לתקשורת זו על חשבונה (ניירות ,מעטפות ,ביול וכדומה).
בשירותים לפי שעה שיבוצעו במתקני הרכבת  -תספק הרכבת את התקשרות הדרושה לביצוע
.2.4
שירות זה.
.2.5

לרכבת שמורה הזכות לרכוש דרך הספק חבילות לשליחת  .SMSעלות  SMSבחבילה לא תעלה
על  1אג' .עבור הודעה המכילה עד  500תווים .לרכבת שמורה הזכות לרכוש באופן עצמאי
חבילת  SMSעימה יידרש הספק לעבוד.

.2.6

הספק יספק לרכבת מערכת לשליחת  SMSללא עלות נוספת (לא כולל עלות ה .(SMS

 .3התשלום יבוצע עבור השירותים השונים של שני המוקדים (שירות לציבור/לוגיסטי)
 .3.1טבלת התמורה מצורפת לחוזה (נספח ב').
 .4תשלום עבור מענה לשיחות טלפוניות וכתובות במוקד השירות לציבור
 .4.1חישוב התשלום עבור השיחות הטלפוניות והכתובות במוקד השירות לציבור יבוצע בנפרד,
בשיטה זהה ,המפורטת להלן.
 .4.2התשלום עבור שירות מוקד הגיבוי הלוגיסטי לעובדים ,יחושב גם הוא בצורה זהה ,אך בנפרד.
כל מדדי המוקד הלוגיסטי ימדדו בנפרד ויחושבו ע"פ אותה הנוסחה ,בהתאמה לכמויות
הנדרשות (לרבות הפרדת חשבוניות עבור כלל הפעילות).
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 .5התשלום משלב את היקף הפעילות ועמידה ביעדים כמותיים ואיכותיים על פני המדדים המרכזיים של
פעילות זו ,כאשר התשלום הבסיסי הוא על פי אירועי שיחה ,באופן הבא:
סה"כ תשלום
לספק לחודש
עבור פניות מידע
+
=
לאחר תוספת
פרס ו/או קיזוז
קנסות ככל
שישנם
שיחות הטלפוניות/כתובות אשר נענו ע"י המוקד במחיר שיחה.
=C
קנסות על אי
עמידה בזמן
פיתוחים
טכנולוגיים
ותקלות

=A
מודל פרס/קנס
על עמידה ביעדי
רמת השירות
ואיכות השירות

=B
תשלום בסיס
לפי מס' פניות
טלפוניות
/כתובות
(סעיפים 1-3
בטבלת

 1=Bכפולת כמות
 .5.1שיחה טלפונית/כתובה אשר נענתה ע״י המוקד השירות לציבור היא כל שיחה או פניית לקוח
בכל אחד מערוצי השירות ,שהגיעה ישירות למוקד השירות לציבור דרך נתב השיחות או
"גלשה" במסגרת איזון עומסים מצוות מומחים או הועברה למוקד השירות לציבור ע"י מנהל
המשמרת/מנהל צוות או באמצעות שיחה כתובה או גורם מטעם הרכבת.
 .5.2לצורך מניין אירועי השיחות יחשבו שיחות וצ'אטים שמשכם עולה על  12שניות .למען הסר
ספק שיחות וצ'אטים שמשכם קצר מ –  12שניות לא ייחשבו לצורך תשלום לספק.
 .5.3במניין השיחות והפניות נכללות כל השיחות והפניות שנענות/נקלטות במוקד השירות לציבור,
כולל אלו שהועברו לתורים אחרים או לגורם ניהולי במוקד השירות לציבור או שנפתחה בגינן
.5.4

.6

פנייה ב .CRM -
הספק ידאג להפיק דו"ח שיוצמד לחשבוניות ,עם המספר הכולל של אירועי השירות ומתוכם
מספר האירועים לתשלום ,תוך פירוט מספר האירועים בחלוקה לערוצי השירות השונים כפי
שפורט לעיל.

 Aמקדם פרס/קנס על עמידה ביעדי רמת השירות ואיכות השירות -מוקד שירות לציבור

.6.1

.6.2

מוקד השירות לציבור – תשלום פרס/קנס עבור פעילות צוות המידע יחושב על בסיס תעריף
רכיב  1בטבלת התמורה (נספח ב' לחוזה) ובהתאם לטבלה שלהלן.
יובהר כי תשלום פרס/קנס לא יעלה על שעור של  15%מסך העלות החודשית שתשולם לספק
בגין שיחות שנענו בקו המידע.
בחישוב אחוזים שאינם מופיעים כמספר שלם ,יעוגל כלפי מטה מספר שהינו מתחת ל0.5%-
ואילו מ 0.5% -ומעלה יעוגל למעלה.
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סוג
הפרמטר
כמותי

שם הפרמטר

היעד המספרי

רמת שירות-
עמידה בהגדרות
זמן המענה

 80%מהשיחות נענו תוך 30
שניות ,בחודש בגינו מבוצע החיוב

*רמת המענה
תחושב ברמה
יומית בניכוי
האירועים
החריגים
שיאושרו להחרגה
ע"י הרכבת
איכות
השירות

ביצוע
משקל
הפרמטר בפועל

50%

-94%
100%
93%-90%
89%-86%
85%-81%
80%

75%-79%
74%-70%
 69%ומטה

שביעות רצון
לקוחות

 80%מהלקוחות נתנו ציון מעל 85
בסקר ,או כלי הערכה ומדידה
אחר שיסופק ע"י הספק ויאושר
ע"י הרכבת ,בהתאם למפורט
בסעיף  57במפרט השירותים
במכרז.

איכות
השירות

לקוח סמוי-
ציון כללי

ציון ממוצע  90בסקר לקוח סמוי
שמבצע ספק מטעם הרכבת
בחודש בגינו מבוצע החיוב
בבקרה שתבוצע ע"י הרכבת.

יעד
משתנה

** לעניין פרמטר זה בקרת לקוח
סמוי – כמות בקרות חודשיות
שתיקבע ע"י הרכבת ותבוצע
באמצעות הרכבת ו/או מי
מטעמה.
כל בקרת לקוח סמוי תכלול
פרמטרים שיבחנו את רמת
השירות ,מקצועיות ויעילות של
נותן השירות והמענה שניתן,
בהתאם להחלטת הרכבת.
ציון ממוצע  90בשאלת מידע
לקוח סמוי-
ציון לשאלת מידע מדויק.
** לעניין פרמטר זה שאלת מידע
מדויק
מדויק – אחד מהפרמטרים
הנמדדים בסקר לקוח סמוי
שמבוצע מידי חודש על ידי
הרכבת ו/או מי מטעמה.
שאלה זו בוחנת את המענה הניתן
על ידי הנציג מבחינת מידע
מדויק ,מלא ,הפניה לחלופות
(במידת הצורך) ועוד.
 X%נציגים בותק של  6חודשים
לדוגמא :ותק
ומעלה
נציגים

שיעור
הפרס /
קנס
100%
80%
40%
20%
- 10%
-20%
-80%

-90%
100%
89%-85%
81%-84%
80%
79%-75%
74%-70%
 69%ומטה
99-100
96-98
94-96
91-93
90
87-89
84-86
81-83
 80ומטה

50%
20%
- 10%
-20%
-80%
100%
80%
40%
20%
- 10%
-20%
-40%
-60%

10%

96-100
91-95
90
85-89
80-84
 79ומטה

100%
50%
-50%
-100%
-150%

5%

היעד המשתנה יקבע
בתחילת רבעון ויחול על
החיוב בגין החודש שבו
מוגש החשבון

25%

10%

100%
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.6.3

לצורך חישוב המודל יילקחו בחשבון כל שעות פעילות מוקד השירות לציבור .במקרים חריגים

.6.4

בלבד ,ינוכו מחישוב מקדם  Aשעות בהן התרחשה תקלה או אירוע חריג מתוכנן או בלתי
מתוכנן .השעות שינוכו מחישוב אחוז עמידה ביעד הרלוונטי ייקבעו ע"י מנהלת הפעילות מטעם
הרכבת או בהליך של בקשת החרגה שתוגש ע"י מנהל המוקד מטעם הספק ובאישור מנהל/ת
מוקד השירות לציבור מטעם הרכבת ,לאחר כל אירוע מהסוג שתואר .שעות אלו יסומנו באופן
שוטף בדו"חות מוקד השירות לציבור .לרכבת שמורה הזכות להחריג שעות מסיבות שונות
שתראה לנכון (החרגת השעות במקרה זה לא תחול על צוות הגיבוי הלוגיסטי עבורו קיים מודל
תשלום שונה כמפורט להלן.
הספק יגיש בצמוד לחשבונית פירוט של רמת העמידה ביעדים למענה לשיחות טלפון ולפניות

.6.5
.6.6

בצ'אט ו  WhatsApp -ברמה שעתית בכל שעות הפעילות ,כולל סימון השעות שהוחרגו
מהחישוב.
חישוב הנוסחה המוצגת למעלה ,יבוצע עבור שיחות טלפוניות ושיחות כתובות ביחד.
איכות השירות תימדד על בסיס הפרמטרים והמדדים שפורטו בטבלת מודל פרס-קנס.
 .6.6.1ציון לקוח סמוי (שיבוצע ע"י הרכבת או מי מטעמה).

.6.7
.6.8
.6.9

 .6.6.2ציון סקר שביעות רצון ,לפי שיקול דעת הרכבת.
בתחילת כל רבעון תגדיר הרכבת בשיתוף הספק יעד משתנה עליו יידרש מיקוד ניהולי והוא
ישולב במודל פרס-קנס במשקל של  5%ויחול על החיוב של הרבעון העוקב.
לרכבת שמורה הזכות לגרוע או להוסיף כל מדד שתבחר.
דוגמא לחישוב תשלום הפרס או הקנס החודשי .בדוגמא המתוארת הרכבת תשלם תוספת פרס
לתשלום החודשי בגין כמות הפניות שטופלו בחודש הרלוונטי:

מצורפת טבלת עזר לדוגמה לחישוב מנגנון פרס/קנס לתשלום החודשי ,לנוחיות המציעים
והינה לדוגמה בלבד.
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 .7מקדם  - Cקנסות על אי עמידה בזמן פיתוחים טכנולוגיים ותקלות

.7.1
.7.2
.7.3
.7.4
.7.5
.7.6

זמני תקלות במערכות הספק ,אשר אינן מאפשרות עבודה במתכונת רגילה ,ינוכו מחישוב
התשלום כפי שמצוין בסעיף  7.6להלן .
קנסות על אי עמידה בזמן פיתוחים טכנולוגיים ותקלות על פי החלטת מנהלת הפעילות מטעם
הרכבת ינוכו מחישוב התשלום כפי שמצוין בסעיף  7.6להלן.
להלן פירוט הפיצויים המוסכמים בגין אי עמידה במחויבויות הספק בתנאי המכרז ו/או הסכם
ההתקשרות:
השבתה מלאה = השבתת כלל השירותים הניתנים במערכות מוקד השירות או אחרת.
השבתה חלקית = השבתה של חלק מהשירותים הניתנים במוקדי השירות בשל תקלה
טכנולוגית.
טבלה:
סעיף
במפרט

קנס

מסד

תחום

חריגה

1

הדרכות
והכשרה

אי עמידה בהדרכות
וההכשרות הנדרשות

סעיף 110

 ₪ 5,000עבור כל עובד
שלא עבר הכשרה
ראשונית כנדרש.
 ₪ 2,500עבור כל עובד
שלא עבר הדרכות
שוטפות כנדרש וריענוני
ידע.

2

שעות פעילות

אי עמידה בדרישות שעות
הפעילות של אחד
מהצוותים/מוקדים

סעיף 21

 ₪ 3,000על כל שעת
חריגה.

3

הפעלה
בחירום

אי יכולת עמידה בדרישות
להפעלת המוקד לשעת
חירום

סעיף 156

 ₪ 10,000חריגה לכל
יום.

4

הפעלה
בחירום

אי עמידה בלו"ז הכנסת
נציגי חירום בפעילות
המוקד

סעיף
154.11

 ₪ 150עבור כל איחור
בהכנסת נציג למענה
כנדרש.

5

שפות זרות

אי עמידה בשיבוץ נציג
דובר שפה זרה כנדרש
במשמרת

 ₪ 2,000עבור כל יום בו
היו שעות עבודה ללא
שיבוץ נציגים במענה
מכל שפה שנדרשה,
בנוסף לעברית (אנגלית,
ערבית ,רוסית).
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6

תחזוקת
מערכות
טכנולוגיות

7

תחזוקת
מערכות
טכנולוגיות

אי ביצוע גיבוי באופן
שוטף כנדרש

8

אבטחת מידע

אי עמידה בדרישות
אבטחת המידע מהמועד
שנקבע ע"י הרכבת מול
הספק לתיקון הפרת
הדרישות.

9

פיתוח
טכנולוגיות
בכל המערכות

שו"ש  -שינויים ושיפורים
ביכולות המערכות כולל
האפליקציה – אי עמידה
בלו"ז שנקבע בין הרכבת
לספק

 ₪ 500לכל יום חריגה
 ₪ 1,000לכל יום חריגה
החל מהיום ה  7לחריגה

10

מערכת

אי ביצוע שינויים בנתב

 ₪ 1,000לכל יום חריגה

CALL

 IVRכפי שנדרשו ע"י
הרכבת בלו"ז המסוכם

CENTER

11

מערכת
CALL
CENTER

סעיף
172.1

 ₪ 500קנס על כל יום
החורג מהגדרות הטיפול

אי עמידה בתיקון תקלה
משביתה

סעיף
172.2

 ₪ 500קנס על כל שעה
החורגת מהגדרות
הטיפול

השבתה מלאה של המוקד
מעל ל  4שעות ברציפות

סעיף 107

 ₪ 20,000עבור כל יום
השבתה

סעיף 203

 ₪ 1,000לכל יום

סעיף 236

 ₪ 2,000לכל יום
איחור,
 ₪ 5,000לכל איחור
מעבר ל  7ימים מהלו"ז
הנדרש.

רגילה

שירותים אוטומטיים –
אי עמידה בלו"ז שסוכם
להפעלת שירותים
אוטומטיים

חלק י'

 ₪ 500לכל יום חריגה

12

ניהול ידע

איחור בעדכון מידע
במערכת ניהול הידע או
בכל מע' אחרת כנדרש

סעיף 75.6

 ₪ 1,000לכל יום איחור
בעדכון
 ₪ 2,000לכל יום איחור
במצב חירום

13

דוחות
ניהוליים

עיכוב בהעברת דוחות
ניהוליים לנציגי הרכבת,
בהתאם ללו"ז שהוגדר

סעיף
235.3

 ₪ 500לכל יום עיכוב
של דוח השבועי/חודשי
 ₪ 100לכל יום עיכוב
בדוח היומי
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14

דרישות
והתחייבויות
אחרות

 ₪ 1,000לכל חריגה
בדרישה  /התחייבות.

או התחייבות אחרת
שצוינה במכרז ו/או
בהסכם ההתקשרות שלא
פורטה בטבלה זו

 .8תשלום עבור פעילות צוות מומחים/שירות לקוחות וצוות דיגיטל  -מוקד שירות לציבור
 .8.1התשלום משלב את היקף עבודת הצוות ועמידתו ביעדים כמותיים ואיכותיים המשקפים את
המדדים המרכזיים של פעילות הצוות.
 .8.2התשלום הבסיסי הוא על פי שעות עבודת נציגי הצוות ,באופן הבא:

תשלום
עבור צוות
מומחים,
דיגיטל,
תיאום
נסיעה
ואבידות

=

=C
קנסות על
אי עמידה
בזמן
פיתוחים
טכנולוגיים
ותקלות

-

=D
מודל
פרס/קנס
על עמידה
ביעדי
רמת
השירות
ואיכות
השירות
בצוות
התיאום

+

=D
מודל
פרס/קנס
על עמידה
ביעדי
רמת
השירות
ואיכות
השירות
בצוות
הדיגיטל

+

=D
מודל
פרס/קנס
על עמידה
ביעדי
רמת
השירות
ואיכות
השירות
בשירות
הלקוחות

+

=F1
תשלום בסיס
לפי שעות עבודת
נציגים
בצוותים:
שירות לקוחות,
דיגיטל ,תיאום
נסיעה ואבדות

 -F .8.3חישוב מספר שעות העבודה לתשלום לספק :שירות לציבור
 .8.3.1בחישוב התשלום יכללו כל שעות העבודה של הצוותים להלן :צוות שירות לקוחות
וצוות דיגיטל .מספר שעות העבודה המקסימלי ייקבע בתיאום עם מנהלת הפעילות
מטעם רכבת ישראל.
 .8.3.2לרכבת שמורה הזכות לשנות את שיטת התשלום בכל עת לפי שיקול דעתה בכפוף
לשינוי שיטות העבודה ויעילות העבודה ככל שתשתנה.
.8.3.2.1

שינוי שיטת התשלום תבוצע במסגרת מו"מ מול הספק.

 .8.3.3שיבוץ הנציגים וכמות השעות החודשית תאושר מראש על ידי מנהלת מוקד הפעילות
מטעם הרכבת ,בהתאם לחיזוי השיחות.
 .8.3.4כל חריגה בכמות השעות ללא אישור מראש ,לא תשולם בחשבונית החודשית.
 .8.3.5לרכבת שמורה הזכות לשנות את שיטת העבודה עבור שירות זה.

 - D .9מקדם פרס/קנס על עמידה ביעדי רמת השירות ואיכות השירות
 .9.1מוקד השירות לציבור  -צוות מומחים/שירות לקוחות– מודל פרס/קנס
מקדם זה בהתאם למודל פרס קנס שיחושב בהתאם לטבלה שלהלן:
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 .9.1.1יובהר כי תשלום פרס/קנס לא יעלה על שעור של  15%מסך העלות החודשית שתשולם

לספק בגין שעות עבודה מושקעות בפועל שבוצעו על ידי צוות שירות לקוחות (טבלה ,)#1
תיאום נסיעה (טבלה  )#2דיגיטל (טבלה  )#3ואבדות ומציאות  .יובהר כי לכל טבלה,
החישוב הינו  5%מתוך  15%כאמור.
 .9.1.2בחישוב אחוזים שאינם מופיעים כמספר שלם ,יעוגל כלפי מטה מספר שהינו מתחת ל0.5%-
ואילו מ 0.5% -ומעלה יעוגל למעלה.

סוג
הפרמטר
כמותי

טבלת פרס/קנס  – #1שירות לקוחות (סה"כ  5%מתוך )15%
ביצוע
משקל
היעד המספרי
שם הפרמטר
בפועל
הפרמטר
94%-100%
 80%מהשיחות נענו
רמת שירות -
שניות,
180
תוך
בהגדרות
עמידה
90%-93%
מבוצע
בגינו
בחודש
המענה
זמן
86%-89%
החיוב
81%-85%
*רמת המענה
40%
80%
תחושב ברמה
79%-75%
יומית בניכוי
האירועים
70%-74%
החריגים שאושרו
65%-69%
להחרגה ע"י
ומטה 64%
הרכבת)
95-100%
 90%מהפניות עמדו
עמידה ב SLA
ב  SLAהמוגדר
) -(CRMחישוב
94%
הפניה)
סיווג
(לפי
בפניות
ימי טיפול
30%
93%
במערכת בהתאם
92%
לימי ה SLA
91%
המוגדרים לכל סוג
פניה
90%
89%
88%
87%
86%
-85%
ומטה
מקצועיות (מבחן
ידע)

ציון ממוצע 90
במבחן הידע של
הנציגים

15%

10%

96-100
95
93-94
91-92
90
85-89
80-84
75-79
70-74
 69ומטה
96-100

שיעור הפרס /
קנס
100%
80%
40%
20%
20%
40%
80%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%

100%
60%
40%
20%
-10%
-20%
-60%
-80%
-100%
100%
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איכות
השירות

שביעות רצון
לקוחות

יעד משתנה

לדוגמא :שיחות
מנהל ()CRM

ציון ממוצע של 85
בשאלת שביעות
הרצון בסקר
לקוחות ,או כלי
הערכה ומדידה אחר
שיסופק ע"י הספק
ויאושר ע"י הרכבת,
בהתאם למפורט
בסעיף  57במפרט
השירותים במכרז.
מעל  5%אחוז
מהשיחות הנענות
שהועברו לשיחת
מנהל

5%

70%
91-95
20%
86-90
85
20%84
40%83
60%82
80%81
 80ומטה 100%-
היעד המשתנה יקבע
בתחילת רבעון ויחול על
החיוב בגין החודש שבו
מוגש החשבון

 .9.2מוקד השירות לציבור – צוות תיאום נסיעה – מודל פרס קנס
מקדם זה בהתאם למודל פרס קנס שיחושב בהתאם לטבלה שלהלן:
 .9.2.1בחישוב אחוזים שאינם מופיעים כמספר שלם ,יעוגל כלפי מטה מספר שהינו מתחת ל0.5%-
ואילו מ 0.5% -ומעלה יעוגל למעלה.
סוג
הפרמטר
כמותי

טבלת פרס/קנס  – #2תיאום נסיעה (סה"כ  5%מתוך )15%
ביצוע
משקל
היעד המספרי
שם הפרמטר
בפועל
הפרמטר
50%
98%-100%
 90%מהשיחות
רמת שירות-
עמידה בהגדרות נענו תוך  90שניות
96%-97%
זמן המענה
94%-95%
91%-93%
*רמת המענה
90%
תחושב ברמה
יומית בניכוי
85%-89%
האירועים
80%-84%
החריגים
75%-79%
שאושרו להחרגה
70%-74%
ע"י הרכבת)
ומטה 69%
30%
96-100
ציון ממוצע 90
מקצועיות
של
הידע
במבחן
ידע)
(מבחן
95
הנציגים
93-94
91-92
90
85-89
80-84
75-79
70-74
 69ומטה
20%
96-100

שיעור הפרס
 /קנס
100%
80%
40%
20%
-20%
-40%

-60%
-80%
-100%

100%
60%
40%
20%
-10%
-20%
-60%
-80%
-100%
100%
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איכות
השירות

שביעות רצון
לקוחות

ציון  85בשאלת
שביעות הרצון
בסקר לקוחות ,או
כלי הערכה
ומדידה אחר
שיסופק ע"י
הספק ויאושר ע"י
הרכבת ,בהתאם
למפורט בסעיף 57
במפרט
השירותים
במכרז.

91-95
86-90
85
84
83
82
81
 80ומטה

70%
20%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%

 .9.3מוקד השירות לציבור -צוות דיגיטל -פרס קנס
סוג
הפרמטר
כמותי

טבלת פרס/קנס  – #3צוות דיגיטל (סה"כ  5%מתוך )15%
ביצוע בפועל
משקל
היעד המספרי
שם
הפרמטר
הפרמטר
 80%מהפניות נענו תוך 50%
100%-94%
רמת מענה
שניות
180
ראשוני
93%-90%
(מערכת רב
89%-86%
ערוציות)
85%
84%
83%
82%
81%
80%
79%
78%
77%
76%
75%
70%-74%
65%-69%
 64%ומטה
96-100
2 5%
ציון ממוצע  90במבחן
מקצועיות
הנציגים
של
הידע
ידע)
(מבחן
95
93-94
91-92
90
85-89
80-84
75-79
70-74
 69ומטה
25%
96-100

שיעור
הפרס  /קנס
100%
80%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
- 10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-100%
-150%
-200%
100%
60%
40%
20%
-10%
-20%
-60%
-80%
-100%
100%
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איכות
השירות

שביעות
רצון
לקוחות

91-95
86-90
85
84
83
82
81
 80ומטה

ציון  85בשאלת שביעות
הרצון בסקר לקוחות,
או כלי הערכה ומדידה
אחר שיסופק ע"י הספק
ויאושר ע"י הרכבת,
בהתאם למפורט בסעיף
 57במפרט השירותים
במכרז.

70%
20%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%

 .9.3.1חישוב פקטור זה יקבע בהמשך על בסיס מדידות איכות שונות כמפורט בטבלאות מודל
פרס קנס של הצוותים.
 .9.3.2בהתאם לרמת העמידה  /אי עמידה ביעדי רמת השירות ואיכות השירות יתווסף  /ינוכה,
בהתאמה ,סכום של פרס או קנס בהתאם לעמידה ביעדים.

 .9.4מוקד גיבוי לוגיסטי – מודל קנס על אי עמידה ביעדים
הפרמטר

היעד המספרי

אחוז עמידה בפועל

שיעור הקנס
 /פרס

זמינות

שעות
פעילות
סקיל גיבוי
לוגיסטי
במוקד
המידע

 98%שעות פעילות ביעד
יומי כמוגדר במפרט
השירותים

 98%עד -96%

₪ 500

מקצועיות

תיעוד תקין
של אירוע
במערכת ה-

כל הקריאות יתועדו
במערכת בפחות מ 15
דקות

עמידה ביעד יומי
מתחת ל95%-
עמדיה ביעד יומי

₪ 700

עד  15דקות זמן
מענה לקריאה

ללא קנס

מעל  15דקות

 ₪ 150עבור
כל קריאה

מעל לשעה

 ₪ 500עבור
כל קריאה

טיפול לקוי בקריאה
עפ"י הגדרות הרכבת

 ₪ 150עבור
כל קריאה

ציון ממוצע מתחת ל
90 -

 ₪ 150לכל
נציג מתחת
לציון 90

CRM

מבחן ידע
לנציגים
בסקיל
הלוגיסטי

ציון חודשי ממוצע מעל 90
ומעלה במבחן הידע של
כלל הנציגים
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במבחן
החודשי

דוחות
ניהוליים

כח אדם

משובים
לנציגים
בסקיל
לוגיסטי

 100%מהמשובים יבוצעו
עפ"י כמות המשובים
שהוסכמה או לפי דרישת
מנהל מוקד לוגיסטי מטעם
רכבת ישראל או מי
מטעמו.

נציג שעבד ללא
משוב חודשי או
משוב בעקבות
דרישת רכבת ישראל

 ₪ 150לכל
נציג לכל
מקרה שבו
לא בוצע
משוב כנדרש

דוח יומי

הגשת דוח יומי עד שעה
 9:00ליום העוקב

דוח יומי לא נשלח
עד לשעה  10ליום
העוקב

ללא קנס

דוח יומי לא נשלח
עד השעה 16:00
ליום העוקב

 ₪ 100לכל
יום איחור

דוח שבועי

הגשת דוח שבועי עד ליום
העסקים האחרון באותו
השבוע בשעה 14:00

דוח שבועי נשלח עד
שעה איחור

ללא קנס

דוח שבועי נשלח
באיחור של מעל שעה

 ₪ 200לכל
שבוע איחור

דוח שבועי לא נשלח
בכלל

₪ 500
למקרה

דוח חודשי

הגשת דוח חודשי עד יום
העסקים השלישי בתחילת
כל חודש

דוח חודשי שלא
נשלח בזמן שנקבע

 ₪ 200עבור
כל יום עיכוב

עמידה
בתקן נציגי
מומחים
לוגיסטיים
בלוד

בהתאם למצבת כוח
האדם שהוגדרה ע"י מנהל
החוזה מטעם אגף
לוגיסטיקה ברכבת ישראל

חוסר באיוש נציג
מומחה מעל ל30-
ימים מיום ההודעה

 ₪ 150לכל
יום איחור
בהצבת נציג
מומחה

 .9.5הקנסות יחושבו כל חודש ע"י מנהל המוקד הלוגיסטי מטעם הרכבת ויופחתו מהתשלום מהחשבונית
הלוגיסטית החודשית.
 .9.6בהתאם לרמת העמידה  /אי עמידה במודל קנס שהוגדר יקוזז סכום הקנס מהחיוב החודשי בהתאם
לעמידה ביעדים ולשיקול דעתו הבלעדי של הנציג הלוגיסטי מטעם אגף לוגיסטיקה.

אגף רכש והתקשרויות
מכרז מס' 12062

37

 .10תעריפי כוננות קבועים מראש ע"י הרכבת מוקד שירות לציבור
 .10.1הספק יחזיק כוננות למתן מענה באירועים מיוחדים ע״י  15%מכמות הנציגים במוקד השירות
לציבור (מכלל מצבת הנציגים במוקד) ,בכל זמן נתון ללא תלות ,ממוקדים אחרים שמפעיל הספק:
 .10.1.1נציגי הכוננות יופעלו רק בהוראת מנהל/ת מוקד השירות מטעם רכבת ישראל.
 .10.1.2רכבת ישראל תשלם  ₪ 150לשעת עבודה (או חלק ממנה) של כל נציג כוננות שהופעל.
במידה ויופעל נציג כוננות למשמרת מלאה ,סך התשלום לא יעלה על סך  ₪ 700ליום.
 .10.1.3שחרור נציגי הכוננות יבוצע אך ורק ע"י מנהל/ת מוקד השירות מטעם רכבת ישראל.
 .10.2תעריף זה כולל הכשרתם למתן מענה כנציגי מוקד השירות לציבור בעת קרות אירוע רכבתי חריג
כולל שמירת כשירות ותחזוקת ידע של הנציגים בכל רגע נתון כפי שמפורט במפרט השירותים
(חלק ו' – אירועי חירום).
 .10.3לאחר בחירת הזוכה ,תיבנה שיטת עבודה זו לעומק ,בשיתוף עם הספק .לרכבת שמורה הזכות
לשנות את שיטת או גובה התשלום ,ע"פ מו"מ עם הספק.
 .10.4צוות הגיבוי יוקם תוך חודשיים מתחילת עבודת מוקד השירות לציבור ורק בשלב זה יחל התשלום
עבורו.
 .11תעריף לשעת הדרכה חריגה (שאינה חלק מההדרכות השוטפת להשלמת ותחזוקת ידע ,שתאושר ע"י
מנהל/ת מוקד השירות לציבור ו/או נציג אגף לוגיסטיקה מטעם הרכבת) יהיה בסך תעריף שעת עבודה
לכל שעת נציג המשתתף בהדרכה.
 .12פיתוח יישומים חדשים
 .12.1תעריף לשעת עבודה לאפיון ופיתוח יישומים חדשים  -בסך  ,₪ 200שלא הוגדרו במכרז או במקרה
של שינוי ביישומים קיימים ,כפי שהוגדרו במכרז.
 .12.2במקרה כזה נדרש הספק להגיש הצעת מחיר מפורטת.
 .12.3המציע מתבקש לתמחר את הצעתו עפ"י טבלת תעריפי מקסימום לתעריפים הנדרשים לתמחור
ע"י הספק בנספח התמורה למסמכי המכרז.
 .12.4עלויות הניהול מופרדות מהתעריפים המוצעים ואינן אמורות להיות מגולמות בהצעות
התעריפים.
 .12.5יצוין כי מחירים אלו כוללים את כל תקורות המציע ,לרבות עלויות ההקמה והתשתיות
 .12.6הטכנולוגיות ואת כל העלויות הנדרשות לביצוע הפעולה ,למעט עלויות הניהול.
 .12.7לאחר אישור הצעת מחיר ,על הספק להציג אפיון מפורט ,כולל הצגת גאנט לטיפול לאישור מול
נציג הרכבת (כולל טבלאות  QAלכל פיתוח).
 .13הערות לחישוב התשלום לספק  -כללי
 .13.1נציג הרכבת רשאי לאשר חריגות מהעמידה ביעדים במידה ויראה לנכון.
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 .13.2לרכבת שמורה הזכות לשנות את מנגנון התמורה וגובה הסכומים וזאת יבוצע במו"מ עם הספק.
 .13.3כל הסכומים המפורטים הינם בשקלים ואינם כוללים מע"מ ויעודכנו מעת לעת בהתאם להצמדה
המפורטת בחוזה.
 .13.4מבלי לגרוע מכל זכות של הרכבת בהתאם להוראות החוזה ועל פי כל דין ,הרכבת תהא רשאית
לנכות את סכום הפיצוי המוסכם בכל אחת מהאפשרויות הבאות:
 .13.4.1על דרך הקיזוז.
 .13.4.2חילוט הערבות הבנקאית ,לרבות חלקה.
 .14דוחות שיצורפו לחשבונית -כללי
 .14.1דו"ח מרכזייה  -מספר שיחות/פניות טלפוניות יחושבו על פי דוח מרכזיה בניכוי שיחות שאורכם
פחות מ  12שניות ,על הדו"ח להכיל את כלל הפרמטרים שייקבעו ע"י נציג הרכבת.
 .14.2דוח טיפול בפניות על ידי צוות המומחים.
 .14.3דוח חודשי של מענה דיגיטלי (פייסבוק ,WhatsApp /צ'אט ועוד).
 .14.4דוח עמידה ב  SLAמענה בניכוי שיחות שארכו פחות מ  12שניות  -יימסר על ידי הספק על בסיס
דוחות המרכזייה.
 .14.5דו"ח תיעוד פניות (כמות כוללת ,חלוקה לאמצעי מדיה ,פתוחות ,סגורות) על פי חלוקה לצוותים
– המדדים הנחוצים יקבעו ע"י נציג הרכבת.
 .14.6ציון סקרים חיצוניים :לקוח סמוי וסקרי שביעות רצון יימסר על ידי הרכבת.
 .14.7ציון ממוצע חודשי למשובים לנציגים (כולל רשימת כל הציונים לכל הנציגים) על ידי הספק-
יימסר על ידי הספק.
 .14.8רשימת ציוני המבחנים החודשית והממוצע שלהם -יימסר על ידי הספק.
 .14.9דוח אי עמידה בזמני טיפול בתקלות ופיתוחים טכנולוגיים יימסר ע"י הרכבת.
 .14.10דוח פירוט שעות בפועל של נציגי המומחים ותיאום נסיעה באתר הרכבת.
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נספח  -A4תצהיר בהתאם להוראת חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
מכרז פומבי מס'  –12062לניהול ותפעול מוקד שרות יעודי בשילוב מערכת  CRMומערכות טכנולוגיות
נוספות
(לצורך הוכחת עמידה בתנאי מקדמי )2.1
אני הח"מ _____________ נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.1

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע ________________________ (להלן" :המציע") למכרז
פומבי מס' _______________________.

.2

הנני משמש כ__________________ במציע [ציין את תפקיד המצהיר במציע] ונותן תצהירי זה בשמו ,מכוח
היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע.

.3

המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הינם כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן
"חוק עסקאות גופים ציבוריים").

.4

אני מצהיר בזאת כדלקמן (יש לסמן  Xבריבוע המתאים):
הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ( )2עבירות לפי חוק
עובדים זרים ,התשנ"א ( 1991 -להלן" :חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן:
"חוק שכר מינימום");
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק
שכר מינימום ,אולם נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה;
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק
שכר מינימום ,על פי הפירוט בטבלה דלהלן ,וכי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז טרם חלפה שנה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
מס"ד

פירוט העבירה
[מספר סעיף ושם החוק הרלבנטי]

תאריך ההרשעה
[חודש ושנה]

1
2
3
4

.5

אישור זה הינו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף (2א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,הקיימים בידי
וצורפו להצעתי.

.6

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

תאריך ________ חותמת חברה __________ חתימת מורשה/י חתימה ________________
אישור
הריני לאשר כי ביום ___________התייצב בפני עו"ד __________ מרח' ___________________
מר  /גב' _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר
___________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_______________________
תאריך

___________________
חתימת וחותמת עו"ד
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נספח  -A5ניסיון המציע

מכרז פומבי מס'  –12062לניהול ותפעול מוקד שרות טלפוני יעודי
בשילוב מערכת  CRMומערכות טכנולוגיות נוספות

(כנדרש בהתאם לתנאים מקדמיים  2.3 ,2.2ולצורך עמידה באמות מידה 7.5 ,7.5 ,7.1

הריני ,מנכ"ל חברת ____________________ח.פ( __________________ .להלן" :המציע")
מאשר כדלקמן:
תנאי מקדמי 2.2
למציע ניסיון בהפעלה וניהול מוקדים טלפוניים ייעודיים עבור  2לקוחות שונים ,העומדים בתנאים המצטברים
להלן:
תנאי מקדמי : 2.2.1כל אחד מהמוקדים הייעודיים כולל לפחות  80נציגים ,העובדים במשמרות של  6-8שעות
ברציפות כל יום ,בימים א׳-ה׳ ,וזאת החל מיום  1.1.2019ועד למועד הגשת ההצעות.
שם הלקוח

כמות נציגים הנציגים עובדים במשמרות מתי החל לפעול (החל מיום
של  6-8שעות ברציפות כל  1.1.2019ועד למועד הגשת
(יותר מ )80
ההצעות
יום ,בימים א׳-ה׳

.1

כן/לא

כן/לא

.2

כן/לא

כן/לא

מ___________________/
מ___________________/
תנאי מקדמי 2.2.2
בכל אחד מהמוקדים הייעודיים קיימות ומופעלות כל המערכות הטכנולוגיות להלן ו/או מערכות שוות ערך להן,
ואשר עומדות בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) ,תשע"ג:2013-
שם המערכת

מערכת
קיימת
ופועלת

במידה ולא ,ציין שם המערכת
עומדת בתנאי
המערכת החלופית
הנגישות

.1

 - Automatic Call Distributor - ACDרכיב במרכזיה כן/לא
המאפשר לנהל תורים

כן/לא

.2

 - Computer Telephone Integration - CTIכן/לא
אינטגרציה בין מערכות המחשב לטלפוניה (הקפצת
מסך ,ממשק מע' תפעוליות)

כן/לא

.3

 - Interactive Voice Response - IVRרכיב המאפשר כן/לא
ניתוב "חכם" והפעלת שירותים אוטומטיים ובוטים.

כן/לא

.4

 – Business Intelligent - BIמערכת דוחות עסקית .כן/לא

כן/לא

.5

מערכת  -KMמערכת לניהול מידע ותסריטי שיחה כן/לא
המיועדת למוקדים.

כן/לא

.6

מערכת הקלטות שיחות ומסכים שמאפשרת הקלטה כן/לא
מלאה של  100%מהשיחות והמסכים בהם צפה הנציג.

כן/לא
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תנאי מקדמי :2.2.4 + 2.2.3
בכל אחד מהמוקדים הייעודיים הופעל שירות רב ערוצי ,במשך  12חודשים הקודמים למועד הגשת ההצעה לפחות,
בלפחות  4מתוך הכלים הבאיםWhatsApp, Facebook messenger ,Facebook feed, live chat, :
 ,Emailטפסים מקוונים.
שם הלקוח עבורו בכל אחד המוקדים הופעל שרות רב ערוצי במשך  12כל אחד מהמוקדים הייעודיים
הופעל המוקד היעודי חודשים הקודמים למועד הגשת ההצעה לפחות ,נותן מענה בארבע השפות:
בלפחות  4מתוך הכלים הבאים :יש למחוק את המיותר עברית ,אנגלית ,רוסית ,ערבית
.1

WhatsApp, Facebook messenger
 , ,Facebook feed, live chat, Emailטפסים
מקוונים.

כן/לא

.2

WhatsApp, Facebook messenger
 , ,Facebook feed, live chat, Emailטפסים
מקוונים.

כן/לא

תנאי מקדמי 2.3
למציע ניסיון החל מיום  1.6.2020ועד למועד הגשת ההצעות בהפעלת מוקדים משולבי עבודה היברידית ,עבור 2
לקוחות לפחות ,אשר בכל מוקד לפחות  50עמדות.
הלקוחות

כמות עמדות משולבי עבודה תקופת הפעלת מוקד משולב עבודה
היברידית
היברידית (מעל  50עמדות)

.1

מ____________עד___________

.2

מ___________עד____________

אמת מידה 7.1
ניסיון המציע עם כמות לקוחות בהיקף של מעל  80נציגים ,העובדים במוקד בכל יום ,וזאת החל מיום  1.1.2019ועד
למועד הגשת ההצעות
מס'

1
2
3
4

שם הלקוח

כמות עמדות (מעל )80

תקופה/שנה
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אמת מידה 7.5
המציע מצהיר על עבודה עם מערכות טכנולוגיות שמהוות יתרון:

.1

ניסיון מוכח של  12חודשים בעבודה עם מערכת  Microsoft Dynamics CRMבסביבת ענן ,הכולל
ממשקים למערכות הטכנולוגיות במוקד  -כן  /לא (סמן בעיגול)

.2

מערכת הקשבות ומשובים בשם _________________________ לביצוע חניכה ובקרה מקצועית של
הנציגים .

.3

מערכת בשם ______________ לחיזוי משמרות ושיבוץ נציגים.

.4

חיבור המרכזייה למערכת שעון הנוכחות -כן  /לא (סמן בעיגול) .

אמת מידה 7.7
המציע מצהיר כי סביבת המוקד הייעודי המוצע לרכבת ,מאפיניו ורכיביו הינם :
.1

מיקומו הגיאוגרפי של האתר הייעודי המוצע קרוב לתחנת רכבת (עד  2ק״מ בתוואי הליכה /נסיעה)  -כן/לא,
במרחק של _______ :כתובת האתר__________________________________ :

.2

סביבת המוקד הייעודי לרכבת:
 גודל המוקד במ"ר___________ : הקמת מתחם ייעודי למוקד :כן/לא הפרדה מבנית בין צוות השירות לשאר הצוותים :כן/לא, אקוסטיקה במוקד :פירוט אמצעים לשיפור אקוסטי בחלל המוקד_________________ : הדמיית –מיתוג המוקד +תרשים תכנית בינוי המוקד ________________ חובה לצרף. נגישות לאנשים עם מוגבלויות :מלאה/חלקית/אין -מסכי דשבורד גדולים :מספר מסכים _______אינץ' מסך__________ :

 עמדת אחמ״ש :גודל במ"ר________ :גובה בס"מ ___________:מיקום במוקד__________ : -משרד

נציג

הרכבת

במ"ר_______________

מיקום

בתוך

המוקד:

___________

ציוד____________________________________:
.3

עבודה היברידית
 עבודת נציגים מרחוק :יש/אין_____________________ מערכת טכנולוגית תומכת לקישורם למוקד וציוד נלווה________________________ : מערכות לניהול משמרת מרחוק_____________________ -איכות קול :הפנייה לטלפון או __________________________VoIP
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 .4ניהול המוקדים הקיימים

 מנהל.ת אדמיניסטרטיבי באתר יש/אין .שם המנהל/ת____________________ תדירות ניקיון המוקד_______________________________ מספר מתחמי קפיטריה/שתייה חמה-קרה/מיקרוגלים וכו'_________________________.5

סביבת הנציג (ייעודי וטיפוסי)
 רוחב עמדה (לפחות מטר אחד) _____________________  2מסכים יש/אין -רווחה (הסעות ,ארוחות וכד')__________________________

בנוסף להצהרה לעיל הועדה המקצועית תקיים סיור במוקד לצורך התרשמות מהמוקד הייעודי המוצע וגם בחינת
האתרים של:
.1אחת משתי החברות שהוצגו בתנאי הסף ,לבחירת הועדה.
.2הצגת עבודה היברידית באון ליין (לסעיף הדגמת עבודה היברידית)
תאריך __________________________
חתימת מורשה חתימה ____________________

חותמת חברה _____________________
אישור

הריני לאשר כי ביום ___________התייצב בפני עו"ד __________ מרח' __________________________
מר  /גב' _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר
___________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_____________________
תאריך

___________________
חתימת וחותמת עו"ד
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נספח  -A6הצוות הניהולי
מכרז פומבי מס'  –12062לניהול ותפעול מוקד שרות טלפוני יעודי

בשילוב מערכת  CRMומערכות טכנולוגיות נוספות
(כנדרש בהתאם לסעיף  xבמפרט השירותים ואמת מידה ) 7.6
הריני ,מנכ"ל חברת ____________________ח.פ( __________________ .להלן" :המציע") מצהיר
על בעלי התפקידים הבאים המיועדים לניהול במסגרת מתן השירותים:
 .1מנהל פרויקט  /מנהל המערך עם ניסיון בניהול מקביל של  2מוקדים גדולים או  3בינוניים:.

שם ומשפחה

מנהל
פרויקט

ניהול במקביל

ניהולי במקביל

 2מוקדים גדולים (מעל  80נציגים
במוקד)

 3מוקדים בינוניים עם לפחות 50
נציגים במוקד
1מוקד ____________

_ .1המוקד____________________:
בתקופה:

או

כמות נציגים______________________

מס׳ נציגים:

_ .2המוקד____________________:

מנהל
המערך

בתקופה___________________:
 2מוקד____________

בתקופה__________:מס׳ נציגים_______:

כמות נציגים_____________________
בתקופה___________________:
3מוקד _____________
כמות נציגים_____________________
בתקופה___________________:

1.2

1
2
3
4
5

מנהל ההקמה בעל ניסיון ניהולי מצטבר של  3שנים :בניהול מוקדים טלפוניים ,ומעל לשנתיים במוקד
רב ערוצי דיגיטלי ,הובלת תהליכי עבודה מורכבים והנעת עובדים.

ניסיון
ניהול מוקד טלפוני
ניהול מוקדים טלפוני
ניהול מוקדים טלפוני
סה״כ  3שנים ניהול מוקדים
טלפונים
ניהול מוקד רב ערוצי ,הובלת
תהליכי עבודה מורכבים,
הנעת עובדים
ניהול מוקד רב ערוצי ,הובלת
תהליכי עבודה מורכבים,
הנעת עובדים

פרטי המוקד

תפקיד נוכחי
כן/לא
כן/לא
כן/לא

תקופה
משנת
משנת
משנת

עד שנת.
עד שנת.
עד שנת.

מ עד
כן/לא

משנת

עד שנת.

משנת

עד שנת.
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 .2מנהל מוקד
 2.1עם ניסיון בניהול  2מוקדים גדולים (מעל  80נציגים במוקד) או  3מוקדים בינוניים (לפחות  50נציגים
במוקד)

שם ומשפחה

מנהל
מוקד

ניהול

ניהול

 2מוקדים גדולים מעל  80נציגים

 3מוקדים בינוניים עם לפחות 50
נציגים

מוקד _______________________ 1

מוקד ____________ 1
כמות נציגים__________________

בתקופה:
מוקד _______________________ 2
בתקופה_________________________:

בתקופה___________________:
מוקד ____________ 2
כמות נציגים__________________
בתקופה___________________:
מוקד _____________ 3
כמות נציגים___________________
בתקופה___________________:

1
2
3
4

 2.2בעל ניסיון ניהולי מצטבר בתחום של  3שנים לפחות ,בניהול מוקדים טלפוניים ומעל לשנה במוקד רב
ערוצי דיגיטלי ,הובלת תהליכי עבודה מורכבים והנעת עובדים .מעל לשנה בתפקיד הנוכחי
תפקיד נוכחי תקופה
פרטי המוקד
ניסיון
כן/לא
ניהול מוקד טלפוני
עד שנת.
משנת
כן/לא
ניהול מוקד טלפוני
עד שנת.
משנת
כן/לא
ניהול מוקד טלפוני
עד שנת.
משנת
עד
מעל שנה משנת
כן
מעל שנה ניסיון בניהול מוקד רב
שנת________
ערוצי ,הובלת תהליכי עבודה
מורכבים ,הנעת עובדים
 .1מנהל צוות
בעל ניסיון של שנה וחצי לפחות בניהול ותמיכה מקצועית בנציגים .מעל חצי שנה בתפקיד הנוכחי
נסיון מנהל הצוות
בניהול ותמיכה מקצועית
בנציגים

שם ומשפחה

תפקיד נוכחי
כן/לא
כן (חובה)

תקופה
לפחות שנה וחצי,
מ________.
עד_________
לפחות חצי שנה,
מ______ עד מועד הגשה
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תאריך _________
חותמת חברה __________
חתימת מורשה חתימה ________________

אישור
הריני לאשר כי ביום ___________התייצב בפני עו"ד __________ מרח' __________________________
מר  /גב' _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר
___________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_______________________
תאריך

___________________
חתימת וחותמת עו"ד
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נספח  –A7הצהרת רו״ח
מכרז פומבי מס'  –12062לניהול ותפעול מוקד שרות טלפוני יעודי
בשילוב מערכת  CRMומערכות טכנולוגיות נוספות
הצהרה בדבר עמידת המציע בתנאי מקדמי  2.4ואמות מידה 7.4 , 7.3 ,7.2
לבקשתכם וכרואי החשבון של ______________________ (להלן" :המציע") הרינו לדווח כדלקמן:

לענין הוכחת עמידה בתנאי מקדמי 2.4
הדו"חות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום __________ ,בוקרו על ידינו וחוות דעתנו נחתמה
בתאריך ____________.
מחזור ההכנסות בממוצע שנתי של המציע לשנים ( 2019-2021עבור מציע שיש בידיו דוחות כספיים מבוקרים
חתומים לשנת  )2021או לשנים ( 2018-2020עבור מציע שאין בידיו דוחות כספיים מבוקרים חתומים לשנת )2021
בתחום מוקד שירות ייעודי ,הינו בסך שלא פחת מ ₪ 20,000,000 -לשנה.
כן  /לא (מחק את המיותר) נכללה בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת ( 2021או בדוחות הכספיים
המבוקרים לשנת  2020אם אין בידי המציע דוחות מבוקרים לשנת " )2021הערת עסק חי".

אמת מידה 7.2
הצהרת המציע על הנתונים שלהלן:
7.2.1

למציע  %מענה במצטבר למענה ב״קו מידע״
אחוז השיחות שנענו ב״קו מידע״ במשך  6חודשים מתוך  12החודשים הקודמים למועד הגשת ההצעות
מתוכם לפחות  4חודשים נענו בין  75%-85%מהשיחות הנכנסות  _____% -השיחות.
ובחודשיים הנוספים נענו בין  80%-70%מהשיחות  _____% -השיחות.

7.2.2

זמן מענה (המתנה) בקו מידע ,במשך  6חודשים מתוך  12החודשים הקודמים למועד הגשת ההצעות
מתוכם לפחות  4חודשים ממוצע זמן המתנה לא עלה על ________ דקות
ובחודשיים הנוספים ממוצע זמן ההמתנה לא עלה על ______ דקות

7.2.3

מענה לפניות כתובות בדיגיטל
הפניות הכתובות בערוצים דיגיטליים נסגרו באותו יום עסקים הינן בשיעור של . _____%
ההצהרה הינה על בסיס הצגת דוחות חודשיים של  6החודשים האחרונים וצרופם,
של שני הלקוחות שהוצגו בתנאי הסף (סעיף  )2.2בעלי מוקד ייעודי עם מעל ל  80עמדות.

אמת מידה 7.3
איכות מענה  -המציע מצהיר על:
ציון של  80%לפחות בשאלת אדיבות ושירותיות הנציג/שביעות רצון ,במשך  8חודשים ,מתוך  12חודשים
הקודמים להגשת ההצעות ,למדגם של יותר מ 3-אחוז פונים משיבים בחודש.
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ההצהרה על בסיס תוצאות סקרי לקוחות של חודשים קלנדריים מלאים בלבד של שני הלקוחות שהוצגו בתנאי
סף .2.2

אמת מידה 7.4
המציע מצהיר על אחוז הנציגים עם ותק של יותר מ  10חודשים:
כמות העובדים _____ בעלי ותק של מעל  10חודשים אצל המציע להם בוצע חשוב ממוצע הותק בחודש

פברואר  _______ 2022חודשים.

שם החותם_________________________________ :
חתימה וחותמת רו"ח המבקר_____________________ :
תאריך____________________________________ :

**תשומת לב המציעים כי נוסח הנספח הינו נוסח מוצע וניתן להגיש הצהרה דומה תחת נייר המכתבים של משרד רו"ח.
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נספח  - A8שביעות רצון של לקוח משרותי המציע
להוכחת עמידת המציע באמת מידה 7.8
מכרז פומבי מס'  –12062לניהול ותפעול מוקד שרות טלפוני יעודי
בשילוב מערכת  CRMומערכות טכנולוגיות נוספות
הליך חוות דעת של חוות דעת של  2לקוחות עם מוקד ייעודי רב ערוצי ,עם מעל ל 50-עמדות  ,הפועלים לכל הפחות
 6חודשים.
הממליץ יהיה מנהל שעבד וניהל את פעילות המוקד מטעם הלקוח.

איש הקשר ,טלפון ודו"אל
1

2

מנהל שעבד וניהל
את פעילות המוקד
מטעם הלקוח

שם הלקוח
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נספח A9
הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך
מכרז פומבי מס'  –12062לניהול ותפעול מוקד שרות טלפוני יעודי
בשילוב מערכת  CRMומערכות טכנולוגיות נוספות
בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-אנו הח"מ
____________________________________ ,ת.ז ________________ :מתחייבים ומצהירים
בזאת כדלקמן:
א.

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל ,במישרין ו/או בעקיפין ,כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר
בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של רכבת
ישראל בע"מ (להלן – "רכבת" " /הרכבת") או נושא משרה ברכבת ו/או עובד רכבת או של
נושא משרה ברכבת ו/או עובד הרכבת ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר ,בקשר להליך
התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

ב.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה ברכבת ו/או עובד רכבת
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות
ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

ג.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה ,במישרין ו/או בעקיפין ,עם נושא משרה ברכבת ו/או עובד רכבת
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא
תחרותית.

ד.

לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק א-ג לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של הרכבת ו/או כל
חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

 .1במידה והתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  1לעיל ,ידוע לנו כי הרכבת שומרת לעצמה
את הזכות ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה
הפעולה כאמור ,ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה" :הליך ההתקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך
ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את
החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.
 .2אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו ,קבלני משנה שלנו ,נציגינו ,סוכנינו ומי מטעמנו המעורבים בכל
דרך שהיא בהליך התקשרות של הרכבת ו/או חוזה/ההזמנה הנובעים ממנו.
ולראיה באנו על החתום:
שם_______________________ :

שם_________________________ :

ת.ז______________________ :.

ת.ז_________________________ :.

חתימה____________________ :

חתימה_______________________ :

חותמת (חברה)_______________________________ :
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נספח A10
התחייבות לשמירת סודיות
מכרז פומבי מס'  –12062לניהול ותפעול מוקד שרות טלפוני יעודי
בשילוב מערכת  CRMומערכות טכנולוגיות נוספות
.1

אנו הח"מ ___ ___________________________________ ת.ז________________ .
(להלן" :הח"מ ") ,מתחייב/ים בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם ,זולת
הנוטלים חלק בעבודות ,כל מידע ניהולי ,כספי או אחר ,אשר הגיע ו/או יגיע לידיעתי על רכבת ישראל
או בקשר אליה ,במשך העב ודות נשוא הזמנה זה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם המידע הגיע
בקשר עם עשיית העבודה ובין אם לאו;

.2

הח"מ מתחייב בזה שלא למסור כל פרטים שהם בקשר ו/או אודות ביצוע העבודות ,על תוכנם או על
היקפם ,לכל אדם ו/או גוף שהוא ,אשר לא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה ע"י המנהל הכללי
של רכבת ישראל.

.3

הח"מ מתחייב בזה שלא לעשות כל שימוש בכל מידע שהוא שהגיע לידיו בקשר עם העבודות ,בין
בעצמו ובין באמצעות אחרים ,אלא למטרת ביצוע העבודות.

.4

הח"מ מתחייב בזה לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת
הגעתו לידי אחר.

.5

הח"מ מצהיר כי ידוע לו שעל כל ההוראות דלעיל חלות הוראות סעיף  118לחוק העונשין ,התשל"ז-
.1977
ולראיה באנו על החתום:
שם___________________ :

שם_____________________ :

ת.ז__________________ :.

ת.ז_____________________ :.

חתימה________________ :

חתימה___________________ :

חותמת (חברה)__________________ :
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נספח A11
תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז
מכרז פומבי מס'  –12062לניהול ותפעול מוקד שרות טלפוני יעודי בשילוב מערכת  CRMומערכות
טכנולוגיות נוספות
אני הח"מ ______________נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

בע"מ

(להלן:

"המציע")

הנני משמש כמורשה חתימה בחברת _________________
ח.פ _______________ .והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות
במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין בכוונתי
לעשות כן.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה
פוטנציאלי אחר במכרז זה.
אני מצהיר בזאת ,כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי ,נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז( ,יש לסמן
 Vבמקום המתאים) ,המציע:
הורשע בעבירות של מרמה והפרת אמונים  /קבלת שוחד  /רשלנות מקצועית [יש להקיף בעיגול את
העבירה הרלוונטית].
אם כן ,אנא פרט:
_________________________________________________________________________
________________________________________________
מצוי בהליכי חקירה בקשר עם עבירות של מרמה והפרת אמונים  /קבלת שוחד  /רשלנות מקצועית [יש
להקיף בעיגול את העבירה הרלוונטית].
אם כן ,אנא פרט:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________
הוגש כנגדו כתב אישום בקשר עם עבירות של מרמה והפרת אמונים  /קבלת שוחד  /רשלנות מקצועית
[יש להקיף בעיגול את העבירה הרלוונטית].
אם כן ,אנא פרט:
_________________________________________________________________________
________________________________________________
לא הורשע /לא מצוי בהליכי חקירה /לא הוגש כנגדו כתב אישום בקשר עם העבירות המפורטות לעיל

 .10זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
תאריך _____________

שם  +חתימת מורשה חתימה ____________________
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חותמת המציע _____________________
אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
הריני לאשר כי מורשה/י החתימה אשר חתם/ו על נספח זה ,בצירוף חותמת חברה ,מחייב/ים את המציע  /קבלן
משנה מטעמו בקשר עם מכרז מס'  12062לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת

אגף רכש והתקשרויות
54

מכרז מס' 12062

נספח A12
תצהיר המציע בדבר היעדר ניגוד עניינים
מכרז פומבי מס'  –12062לניהול ותפעול מוקד שרות טלפוני יעודי
בשילוב מערכת  CRMומערכות טכנולוגיות נוספות

אני הח"מ _____________ נושא תעודת זהות מספר ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע ________________________ (להלן" :המציע") למכרז
פומבי מס'  - 12062לניהול ותפעול מוקד שרות טלפוני ייעודי בשילוב מערכת  CRMומערכות
טכנולוגיות נוספות
.1

הנני משמש כ__________________ במציע [ציין את תפקיד המצהיר במציע] ונותן תצהירי זה בשמו ,מכוח
היכרותי את העובדות נשוא התצהיר ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע.

.2

.3

אני מצהיר בזאת בנוגע להצעתו של המציע כדלקמן:
3.1

כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת שיש בה בכדי
להפריע למציע בביצוע שירותיו על פי הצעתו במכרז ,וכי המציע איננו קשור ו/או מעורב ,באופן ישיר או
עקיף ,בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויות המציע על פי מכרז זה.

3.2

כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אין במתן שירותים לרכבת כדי להוות ניגוד עניינים עם
פעילות אחרת של המציע.

3.3

כי אין למציע קשר לחברי ההנהלה ו/או לחברי הדירקטוריון ברכבת.

3.4

המציע מתחייב להודיע לרכבת באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלו הינו עלול להימצא במצב של ניגוד
עניינים ,מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.

תאריך ___________ חותמת חברה _______________ חתימת מורשה חתימה __________________
אישור
הריני לאשר כי ביום __________ התייצב בפני עו"ד ____________ מרח' __________________________
מר  /גב' _______________ המוכר לי באופן אישי  /שזוהה על ידי באמצעות תעודת זהות מספר
___________________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
_______________________
תאריך

___________________
חתימת וחותמת עו"ד
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נספח A13
נוסח מחייב לערבות ההצעה
תאריך ______________
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ
הנדון :ערבות בנקאית מס.
על פי בקשת _____________________________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזאת כלפי
רכבת ישראל בע"מ ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 250,000במילים :מאתיים וחמישים אלף
שקלים חדשים) ,שתדרשו מאת המבקש ,בקשר למילוי התחייבויותיו על פי מכרז פומבי מס'
 – 12062לניהול ותפעול מוקד שרות ייעודי בשילוב מערכת  CRMומערכות טכנולוגיות נוספות

אנו מתחי יבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב,
תוך  7ימים ממועד קבלתה ,מבלי להטיל עליכם את החובה לדרוש את הסכום הנ"ל מהמבקש או לבסס את
דרישתכם זו בצורה כלשהי.

מוצהר בזאת ,כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבי יתרת הסכום שלא
חולט.

כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום *( .10.3.2023תאריך תוקף הערבות ימולא על ידי הבנק בהתאם
להוראות מסמך ההזמנה).
בכבוד רב,

____________________________
שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה

___________________________
שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה
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פרק ב' :החוזה ונספחיו

