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הזמנה להציע הצעות במכרז פומבי  -1199להקמה ואספקה ,התקנה ,אחריות ותחזוקה של מערכת
למיכון תהליכים
 .1כללי
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") מזמינה בזאת הגשת הצעות להתקשרות בהסכם להקמה ואספקה ,התקנה,
אחריות ותחזוקה של "מערכת למיכון תהליכים" לטובת מיכון תהליכים של רכבת ישראל שכיום מתבצעים באופן
ידני והכל בהתאם לפירוט שבהזמנה להציע הצעות על נספחיה השונים (להלן" :ההזמנה" ו/או "המכרז" או
"הפרויקט").
 .2אופי ההתקשרות והיקפה/השירותים
 2.1ההתקשרות עם המציע הזוכה (להלן" :המציע" ו/או "הספק" ו/או "המציע הזוכה") תהא על בסיס חוזה
מסגרת ,לפי מטלות ,המצורף להזמנה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה ,בהתאם למפורט בנספח השירותים
המצורף כנספח א' לחוזה ובהתאם להוראות והנחיות נוספות שתימסרנה על ידי מתאם השירותים,
כהגדרתו להלן.
 2.2יובהר כי בתחילת ההתקשרות עם הספק ,ידרש הספק לפתח  11תהליכים כמפורט בסע'  2.1.5למפרט.
יודגש כי ההתקשרות הנה לטווח ארוך וכי הספק ידרש לפתח תהליכים נוספים לאורך חיי ההסכם.
2.3

תכולת השירותים המבוקשים במכרז -הקמה ,אספקה ותחזוקה של מערכת למיכון תהליכים על בסיס
טכנולוגיית  Business Process Management/Business Process Automationובכלל זה אפיון ,תכנון,
עיצוב ,פיתוח ,הטמעה ,אינטגרציה ,אספקה ,הדרכה ,ביצוע בדיקות ,אחריות ותחזוקה ,שינויים ושיפורים
ועדכוני גרסאות .המערכת אשר תפותח ע"י המציע תכלול  11תהליכים בגדלים שונים כמפורט במסמכי
המכרז ובמפרט כאשר מודגש כי בהמשך ההתקשרות יתכן והמציע ידרש לפתח תהליכים נוספים.
הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לכלול במסגרת המכרז ,תכולות נוספות והכל בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.

 2.4תקופת ההתקשרות המוצעת הינה ל 36-חודשים ,מיום חתימת החוזה המצורף להזמנה זו (להלן" :תקופת
ההתקשרות הראשונה") עם זכות לרכבת בלבד ,להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות המצטברות ביחד
לסה"כ  72חודשים מתום התקופה הראשונה (להלן" :תקופת האופציה")
 2.5היקף ההתקשרות  :מובהר בזאת כי הרכבת אינה מתחייבת בכל אופן שהוא ,להזמין מהמציע הזוכה סך
שירותים בהיקף כלשהו ,וכי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות למסור מטלות ,לכל ספק אחר ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה .הספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ,בויתור סופי ומוחלט ,בכל מקרה
בו לא יוצאו לו מטלות כלל.
2.6

תקופת אחריות :יובהר כי במסגרת השרותים ,יהא המציע הזוכה אחראי לפעילותו התקינה ולזמינותו של
כל רכיב אשר יסופק על ידו ,לתקופה של  12חודשים מיום אישור קבלה סופי בכתב מאת המזמין (להלן:
"תקופת האחריות") כאמור בסע'  4.7למפרט.

במסגרת תקופת האחריות יעניק הספק לרכבת ,ללא תמורה נוספת ועל חשבונו של הספק ,את השירותים
כמפורט בהסכם ובמפרט זה.
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2.7

תקופת תחזוקה -מתום תקופת האחריות ,תחל תקופת תחזוקה לאורך כל תקופת ההתקשרות לרבות
תקופת האופציה ,ככל שתמומש ע"י רכבת ישראל( ,להלן" :תקופת התחזוקה") .התמורה אשר תשולם
לקבלן בגין שירותי התחזוקה ככל שיוזמנו (מתום תקופת האחריות) תהא בהתאם להצעתו הכספית של
הספק.

2.8

מובהר ומודגש כי אין הרכבת מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו וכן כי היקף השירותים שיוזמנו,
אם יוזמנו ,יהיו בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של הרכבת .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,
הרכבת רשאית לקבוע כי אין להטיל על מציע כלשהו ביצוע שירותים ,באם תהא סבורה כי אין ביכולתו
לבצעם ברמה ו/או בלוח הזמנים כנדרש ו/או מכל סיבה אחרת.

2.9

מובהר כי הרכבת רשאית להוציא למציע הזוכה מספר מטלות במקביל והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
ועל הזוכה להיערך לכך בהתאם לדרישות הרכבת.

 2.10מובהר בזאת כי המצגים בהצעתו של המציע לעניין תנאי הסף מהווים שיקול בבחירתו וכי המציע נדרש
לעמוד בכל המצגים הללו בכל פרק הזמן המוגדר לתוקף הצעתו וכן במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה
ותקופת האופציה ,במידה ויבחר כמציע זוכה.
 2.11מובהר ומודגש בזאת ,כי לספק לא תהא בלעדיות לביצוע השירותים וכי הרכבת שומרת לעצמה את
האפשרות למסור לכל גורם אחר ביצוע השירותים נשוא מכרז זה או שירותים דומים.
 2.12מובהר בזאת ,כי לרכבת הזכות להפסיק בכל עת את עבודתו של הספק/ההתקשרות נשוא מכרז זה.
 2.13מתאם השירותים מטעם הרכבת הינו מנהל מידע ראשי ו/או מי מטעמו (להלן" :המתאם").
 2.14מובהר בזאת ,כי בכוונת הרכבת לבחור להתקשר עם מציע אחד בלבד לביצוע השירותים .כמו כן ,הרכבת
שומרת לעצמה את האפשרות להתקשר בעתיד עם מציעים נוספים לביצוע השירותים נשואי ההזמנה או
לביצוע שירותים דומים.
 .3תנאים מקדמיים להגשת הצעה:
3.1

למציע כל האישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -

3.2

המציע הינו ספק מורשה או לחלופין מפיץ מורשה ,בישראל ,של מוצר מדף בטכנולוגיית Business Process
 Management/Business Process Automationהמוצע להקמת ופיתוח המערכת.

3.3

החל משנת  2013ועד מועד להגשת הצעות ,המציע ביצע ,בין כקבלן ראשי ובין כקבלן משנה 3 ,פרויקטים
בישראל של אפיון ,הקמה ,הטמעה ותחזוקת מערכת מיכון תהליכים במערכת המוצעת על ידו במכרז.
א .בכל אחד משלושת הפרויקטים ישנם  6תהליכים לפחות.
ב .כל אחד משלושת הפרויקטים הנו בהיקף כספי של . ₪ 300,000
ג .בכל אחד משלושת הפרויקטים מעל  100משתמשים.
ד .פרויקט אחד מתוך שלושת הפרויקטים הסתיים לפחות בשנת  2016ונמצא בשלב תחזוקה של המערכת.

 3.3.1מובהר ומודגש כי המציע רשאי להציג  2פרויקטים שבוצעו על יד חברות קשורות למציע
ובלבד ולפחות פרויקט אחד מבין השלושה בוצע על ידי המציע.
 3.3.2מובהר ומודגש כי המציע רשאי להציג  2פרויקטים שבוצעו בחו"ל ובלבד ולפחות פרויקט
אחד מבין השלושה בוצע בישראל.
 3.4להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק
בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א  ,1981 -על סך של ( ₪ 50,000חמישים אלף שקלים
חדשים) (להלן" :ערבות ההצעה")  .ערבות ההצעה תהיה ערבות אוטונומית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית
לפקודת "רכבת ישראל בע"מ" ,בתוקף לפחות עד ליום .301.078.2020 .01.04.2020
 3.5סעיפי חובה למענה המציע  -כן/לא
3.5.1

על המציע לציין בטבלה המפורטת בנספח  A7אילו מהפיצ'רים קיימים במערכת המוצעת.
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3.5.2

מודגש כי על המערכת המוצעת על ידי המציע במכרז שבנדון לעמוד בכל דרישות החובה המפורטות
בטבלה שלהלן בעת הגשת ההצעות ולאורך כל חיי ההתקשרות ,לרבות בתקופת האופציה.

3.5.3

בסעיף בו עומד המציע בכל הדרישות המפורטות במכרז ,יסמן בטבלה תחת עמודת "לציין את
הנתון" את המילה "כן" .וייצרף תיאור של הפיתרון וכיצד עומד בדרישה.
בסעיף בו לא עומד המציע בכל הדרישות המפורטות במכרז ,יסמן בטבלה תחת עמודת "לציין את
הנתון" את המילה "לא".

3.5.4

מודגש להלן:

א .המציע חייב לענות על כל הסעיפים בטבלה.
ב .סעיף ללא מענה (כן/לא) עלול לגרום לפסילת ההצעה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.
ג .רשם המציע בטבלה שלהלן הערות ו/או הסתייגויות ו/או תיקונים ו/או שינוי נוסח ,רשאית הרכבת
להתייחס לסעיף זה כ-לא עומד (לא).

 3.5.5מציע אשר לא ענה ,בטבלה שצורפה כנספח ( A7הזהה לטבלה שלהלן) ,על אחד או יותר
מהסעיפים בסימון "כן"  -תיפסל הצעתו.
דרישה
מס"ד
המערכת המוצעת מאפשרת בניית טפסים /מסכים ,לרבות הגדרת
.1
שדות ופקדים ,על ידי משתמשי המערכת המורשים לכך
המערכת המוצעת מאפשרת הגדרת חוקים עסקיים לתהליכים
.2
השונים והרצת התהליכים על ידי משתמשי המערכת המורשים לכך
המערכת המוצעת מאפשרת את ניהול הישויות ( )Entitiesהשונות
.3
במערכת לרבות ניהול ההרשאות וניהול תצורת המערכת על ידי
משתמשי המערכת המורשים לכך
המערכת המוצעת כוללת שולחן עבודה/פורטל משתמשים המאפשר
.4
להציג לכל משתמש את המשימות והתהליכים הרלוונטיים אליו
.5

.6

.7

.8

.9

.10

המערכת מאפשרת להגדיר זמני יעד לכל תהליך ולכל שלב בתהליך
על ידי המשתמשים המורשים לכך
המערכת כוללת מנגנון המאפשר מדידת זמני התהליכים המתבצעים
במערכת
המערכת כוללת מנגנון לבניה והגדרת תצוגות /דשבורדים לניטור
תהליכים בזמן אמת
המערכת שומרת את ההיסטוריה של הפעולות שבוצעו בתהליכים
השונים ומאפשרת איתור ותחקור של רשומות על פי הצורך
באמצעות הפקת דוחות ,דשבורדים.
המערכת תאפשר יצוא רשומות מהתהליכים השונים לקובץ
אקסל.CSV/
המערכת עובדת בתצורה -WEBית (באמצעות דפדפן) ללא צורך
בהתקנה של  Clientבתחנות העבודה של המשתמשים .המערכת
תומכת בדפדפנים Internet Explorer11, Chrome,בגרסתם
המעודכנת וקדימה עם תמיכה של לפחות  2גרסאות אחורה .
המערכת תומכת בעבודה על מערכות הפעלה  Windows 7ומעלה

המערכת מותאמת לשימוש במכשירי ( Mobileטלפונים סלולריים,
טאבלטים וכו') באמצעות אתר רספונסיבי על גבי הדפדפנים
 Chromeו Safari-לפחות
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המערכת תומכת בהזדהות של שני סוגי משתמשים:
 .1הזדהות מבוססת  - Active Directoryלמשתמשים

.11

שמנוהלים בActive Directory-
 .2הזדהות באמצעות מנגנון של המערכת  -למשתמשים שאינם
מנוהלים בActive Directory-
.12

4

SDK/API
המערכת כוללת  SDK/APIאשר מאפשר את הרחבת השירות של
מוצר המדף ( )COTSוישמש לתמיכה ויכולות פיתוח לוגיקות
תהליכים שאינם ניתנים ליישום במערכת ).OOB (Out Of Box
 SDK/APIכולל קבצי הסבר ,מדריכים וכל הנדרש לפיתוח
המערכת.

המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאים המקדמיים
המציע יגיש לרכבת בכתב ,בין היתר ,את המידע הבא לצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים למכרז:
4.1

להוכחת עמידתו בתנאי מקדמי  ,3.1יגיש המציע את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו , 1976-ו/או תעודת התאגדות תקפה לרבות התצהיר המצורף למסמכי המכרז כנספח
.A3

4.2

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף מס'  ,3.2יגיש המציע תצהיר החתום ע"י המציע ומאומת ע"י עו"ד
בהתאם לנוסח המצורף כנספח  A4למסמכי המכרז ובנוסף ,המציע יגיש את הנוסח המצורף למסמכי
המכרז כנספח  A9מלא וחתום ע"י היצרן.

4.3

להוכחת עמידת המציע בתנאי סף  , 3.3המציע יגיש את התצהיר המצורף למסמכי המכרז כנספח  A5חתום
ע"י מורשה חתימה ומאומת ע"י עו"ד.
תשומת הלב כי בנספח  A5יפרט המציע את שמות  3הלקוחות עבורם ביצע את הפרויקטים* וכן יציין האם
כל פרויקט בוצע ע"י המציע כקבלן ראשי או משנה והכל בהתאם לאמור בנספח .A5
*על המציע לציין בכל פרויקט את פרטי איש הקשר בדרגת מנהל ומעלה (שם  +טלפון  +דוא"ל) של הלקוח
אותו הציג במענה לתנאי סף  .3.3הממליץ חייב להיות בדרג ניהולי וכן חייב להיות איש הקשר המרכזי עימו
התקשר המציע.

4.4

לצורך הוכחת עמידתו בתנאי המקדמי בסעיף מס'  3.4לעיל ,על המציע להגיש ערבות הצעה ,בהתאם לנוסח
המחייב המצורף כנספח  A6למסמכי המכרז .תשומת לב המציעים ,מופנית להלכות של בית המשפט
העליון בנוגע לערבויות בנקאיות ועל כן ועל מנת להימנע מפסילת הצעות בגין פגמים בערבות ,המציעים
מתבקשים לבחון היטב בטרם הגשת ההצעה כי הערבות תואמת לדרישות המכרז ולנוסח המצורף .מובהר,
כי אין לערוך שינויים בנוסח הערבות המצורף כנספח  A6למסמכי המכרז.

4.5

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף  , 3.5על המציע למלא טבלה (זהה לטבלה המפורטת בסע' 3.5
לעיל) שבנספח .A7

5

אמות מידה לבחירת מציע זוכה

אגף רכש והתקשרויות
במסגרת שיקולי הרכבת לבחירת ההצעה הזוכה ,תיבחנה ההצעות על פי אמות המידה להלן שיכללו:

5.1

5.2



הצעה כספית –



הערכה מקצועית –  30נקודות.

 70נקודות.

הצעה כספית –  70נקודות מקסימאליות כמפורט להלן:
להלן פירוט אופן קביעת הניקוד בגין ההצעה הכספית ,וחלוקת  70הנקודות של ההצעה הכספית.
ההצעה הכספית הזולה ביותר (המתקבלת מהצעות המחיר בטופס ההצעה הכספית) מבין כלל ההצעות
הכשרות תנוקד בניקוד המירבי 70 ,נק' ,וכל יתר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי (ערך משולש).
דוגמא לחישוב :ההצעה הכספית הזולה ביותר תזכה לניקוד ה מקסימאלי להצעה הכספית בסעיף זה ,קרי
 70נק' וההצעות הבאות תנוקדנה באופן יחסי להצעה הכספית הזולה ביותר ,לפי הנוסחה הבאה,(B/A)*70 :
כאשר  Aהיא העלות הכוללת של ההצעה הזולה ביותר ו B-היא העלות הכוללת של ההצעה השנייה הזולה
ביותר (ערך משולש).
ניקוד מקצועי –  30נקודות מקסימאליות כמפורט להלן:

5.3


הניקוד יקבע בהתאם לאמות המידה האיכותיות המפורטות להלן ,על פי הנתונים אשר הוצגו בהצעת המציע
וכן על פי התרשמות מבדיקה עם לקוחות מתוך רשימת הלקוחות שהמציע פירט בהצעתו ,ממידת שביעות
הרצון של לקוחות המציע ו/או של הרכבת ומביצוע העבודות שביצע.



מודגש ,כי הרכבת רשאית להתחשב גם בהיכרותה ובניסיונה בעבר ובהווה עם המציע ,אף אם המציע לא ציין
זאת בהצעתו.



הרכבת תפסול הצעתו של מציע ,אשר לא קיבל לפחות  21נקודות ,מתוך  30הנקודות המקסימאליות ,לניקוד
האיכותי (להלן" :ציון סף איכותי").
 5.3.1איכות מוצר המדף המוצע על ידי המציע – סה"כ  10נקודת מקסימאליות (נספח – )A8איכות
המוצר תבחן בהתאם למודולים קיימים והיכולות של מוצר ה  COTSהקיימים כבררת מחדל
במוצר המוצע לרכבת וכלולים בתמחור המציע במכרז.

על המציע לציין בנספח  A8האם כל פריט בטבלה שבנספח קיים/לא קיים במוצר.
מסד
.1

הדרישה
הגדרת הרשאות
לתקופה
אפשרות לביצוע
אסקלציה על
בסיס אי עמידה
ב  SLAמוגדר

.3

התייעצות
בתהליך

.4

חיבוריות

.2

תיאור
אפשרות הגדרת הרשאות לתקופה מוגדרת

משקל
5%

ניתוב תהליך לגורם מטפל אחר במידה והגורם המטפל
המקורי לא עמד ב  SLAהמוגדר לו.

8%

אפשרות לבצע 'התייעצות' בתהליך מול גורם פנים ארגוני.
ההתייעצות תכלול:
 העברת התהליך ,אל גורם מייעץ שאיננו חלק בתהליך
באמצעות בחירה ידנית מתוך רשימה.

10%

 החזרת תשובה של הגורם המייעץ לשולח
 תיעוד התשובה כחלק מהתהליך
חיבוריות מובנה לצורך ממשקים למערכות אחרות

7%

אגף רכש והתקשרויות
מסד
.5

הדרישה
דוחות BI

.6

ניהול הרשאות
גמיש
היסטוריית
פעילות
המשתמשים
תצוגת זמן אמת

.9

כמות סביבות

.7
.8

תיאור
יכולת בנייה והפקת דוחות  BIונתונים סטטיסטיים על
הפעילות המתבצעת במערכת ואפשרות ביצוע שאילתות על
כל המידע הניהולי
ניהול הרשאות גמיש ומודולרי של משתמשים ()USERS
ותפקידים ()ROLES
מעקב  AUDIT TRAILמלא על עבודת המשתמשים,
שמירה ושליפה של היסטוריית הפעילות של המשתמשים
במערכת.
גמישות בהגדרה ובאופן הצגת מידע בזמן אמת למשתמשים
מסוגים שונים
כמות סביבות ,מעבר ל 3-המחויבות בסע'  2.7.1למפרט

משקל
13%
12%
15%
20%
10%

 5.3.2מצגת המענה– סה"כ  10נקודות מקסימאליות – נספח :A8
 5.3.2.1לצורך המענה על אמת מידה זו וקבלת הניקוד ,להגיע לריאיון במשרדי הנהלת הרכבת בלוד ולהציג
בפני הועדה המקצועית את עיקרי המצגת וכן לענות על שאלות.
מצגת הפתרון אשר תוצג בריאיון במשרדי הרכבת ,תוגש מודפסת בהצעתו של המציע וכמו כן יגיש המציע
את נספח .A8
 5.3.2.2המצגת תכלול תהליך אשר בוצע ע"י המציע עבור לקוח בחמש השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעה במכרז זה.
 5.3.2.3במסגרת הריאיון והמצגת המציע יציג לנציגי הרכבת את התהליך וכן ידגים את יכולות המערכת
ביחס לתהליך שביצע.
 5.3.2.4המצגת תהווה חלק מציון האיכות של המ ציע .יחד עם זאת העיצוב המוצע על ידי המציע בשלב
המכרז לא יחייב את המזמין לכל דבר ועניין מול הספק הזוכה ויכול וזה יידרש להכין העיצוב המלא בהתאם
לדרישות המכרז כאמור.
 5.3.2.5מצגת הפתרון תכלול את האמור בטבלה שלהלן:
מס
ד
.1

קריטריון
תיאור המוצר והפתרון המוצע ליישום ברכבת
א .הסבר\תיעוד בהרחבה על מוצר ה-
 COTSוהיכולות שלו.
ב.

תהליך העבודה לגיבוש ועיצוב הפתרון
מול הלקוח.

ג.

אופן ניהול המשתמשים וההרשאות
בקונפיגורציה הנדרשת ברכבת.

ד.

אופן היישום והפיתוח ,ממשקים
וחיבורים למערכות קיימות ברכבת.

ה.

תוכנית העבודה לניהול הפרויקט
לרבות שגרות העבודה בין הרכבת
למציע.

אופן הניקוד

משקל

הערכת המזמינה למענה המציע בסעיף זה
ציון 100%
יינתן למציע אשר התרשמות המזמינה
ממענה המציע לסעיף זה הינה מצוינת וכי
הוא נותן מענה מיטבי לכל הדרישות
ציון 80%
יינתן למציע אשר התרשמות המזמינה
ממענה המציע לסעיף זה הינה טובה וכי
הוא נותן מענה טוב לכל הדרישות
ציון 50%

40%

אגף רכש והתקשרויות
יינתן למציע אשר המענה שהציע לסעיף זה
עונה בחלקו על כל הדרישות.
ציון 0%
יינתן למציע אשר המענה שהציע לסעיף זה
לא מתאים ולא נותן מענה לנדרש.
.2

ארכיטקטורת הפתרון הטכני
ארכיטקטורת המערכת המוצעת (שרטוט ומלל)
כולל התייחסות לנושאים ,כגון :רכיבי
המערכת (תקשורת ושרתים) במכלולים
השונים.
א .ארכיטקטורת המערכת המוצעת
(שרטוט ומלל) כולל התייחסות
לנושאים ,כגון :רכיבי המערכת
במכלולים
ושרתים)
(תקשורת
השונים
ב.

קישורים בין מערכות ,תהליכי גיבוי
ושרידות ,סביבת ניהול וניטור ,בסיסי
נתונים ,קצבי התקשורת ,ניהול
תעבורה ,שירות וכדומה.

ג.

על הספק להציג את יכולת הגידול של
המערכת  ,כך שניתן יהיה להרחיב את
המערכת או לקשרה למערכות
תפעוליות של הרכבת ,וכן להתאימה
לשינויים בעבודת הארגון ולדרישות
עתידיות אחרות.

הערכת המזמינה למענה המציע בסעיף זה

30%

ציון 100%
יינתן למציע אשר התרשמות המזמינה
ממענה המציע לסעיף זה הינה מצוינת וכי
הוא נותן מענה מיטבי לכל הדרישות
ציון 80%
יינתן למציע אשר התרשמות המזמינה
ממענה המציע לסעיף זה הינה טובה וכי
הוא נותן מענה טוב לכל הדרישות
ציון 50%
יינתן למציע אשר המענה שהציע לסעיף זה
עונה בחלקו על כל הדרישות.
ציון 0%
יינתן למציע אשר המענה שהציע לסעיף זה
לא מתאים ולא נותן מענה לנדרש.

.3

קונספט מערכת
א .קונספט מערכת כולל חוויית המשתמש
והמחשה של העיצוב ושכבת התצוגה
של המערכת באמצעות סכימות
מסכים ,פירוט המבנה שלהם ,תוך ציון
התנהגויות ממשק המשתמש ,זרימת
המסכים וסקירה של רכיבי המערכת
השונים ,וכן הצגת סקיצות עיצוביות
( –)look&feelהכנת הקונספט העיצובי
של המסכים בהתאם.
ב .המצגת תכלול המחשה של תהליך אחד,
אשר בוצע ע"י המציע עבור לקוח
בחמש השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעה במכרז זה ,דומה ככל
הניתן לתכולת הפרויקט ,כולל תאור
לוגיקה ,ממשק משתמש ועיצוב כאמור
לעיל בס"ק א'.

הערכת המזמינה למענה המציע בסעיף זה
ציון 100%
יינתן למציע אשר התרשמות המזמינה
ממענה המציע לסעיף זה הינה מצוינת וכי
הוא נותן מענה מיטבי לכל הדרישות
ציון 80%
יינתן למציע אשר התרשמות המזמינה
ממענה המציע לסעיף זה הינה טובה וכי
הוא נותן מענה טוב לכל הדרישות
ציון 50%
יינתן למציע אשר המענה שהציע לסעיף זה
עונה בחלקו על כל הדרישות.
ציון 0%

30%

אגף רכש והתקשרויות
יינתן למציע אשר המענה שהציע לסעיף זה
לא מתאים ולא נותן מענה לנדרש.

 5.3.3שביעות רצון של שני מזמיני עבודה קודמים משירותי המציע (להלן" :הממליץ")  10 -נק'
מקסימאליות ( 5נק' לכל לקוח).
הרכבת תפנה לשני לקוחות מתוך הלקוחות שהמציע פירט במסגרת המענה למכרז בתנאי הסף 3.3
(נספח  )A5הפרמטרים הינם כדלהלן:
מס"ד

5.3.3.1

קריטריון

ניקוד

סרגל מדידה
ציון

הסבר  /מענה המציע

1

מידת שביעות הרצון מאיכות
התוצר  -איכות המערכת שסופקה
והתאמתה לדרישות הלקוח.

1.25

1-5

ציון בהתאם להערכת
הלקוח.

2

מידת שביעות הרצון מעמידת
המציע בלוחות הזמנים של
הפרויקט לאורך כלל מחזור
החיים שלו

1.25

1-5

ציון בהתאם להערכת
הלקוח.

3

מידת שביעות הרצון מאיכות
ההתנהלות העסקית של המציע
בכלל ועמידה בתקציב הפרויקט
בפרט

1.25

1-5

ציון בהתאם להערכת
הלקוח.

4

מידת שביעות הרצון מצוות
העובדים אותם מעסיק המציע
לטובת הפרויקט ובין השאר קצב
תחלופת העובדים.

1.25

1-5

ציון בהתאם להערכת
הלקוח.

מובהר ,כי הניקוד לכל אחד משני הלקוחות שיציג המציע ,יינתן על פי סולם ציונים מ 1-עד  ,5כאשר
 5הינו הציון הטוב ביותר.
להלן דוגמא לחישוב:
הציון שנתן הלקוח למדד – "עמידת המציע בדרישות בלתי צפויות ושינויים" ,הינו  4מתוך 5
נקודות.
הציון שינתן למדד זה ,יהא בהתאם לחישוב להלן:
 - 4/5* 1.25 =1כלומר ,הניקוד הסופי למדד זה ,הינו  1נקודות.

5.3.3.2

הרכבת תבצע את אותו החישוב ביחס לכל מדד אותו ינקד הלקוח ,מתוך ארבעת המדדים המפורטים
לעיל .לאחר מכן ,הרכבת תחבר את כלל הנקודות הסופיות שנתן הלקוח לארבעת המדדים

אגף רכש והתקשרויות
והתוצאה תהווה את הציון האיכותי הסופי ,לאמת המידה של שביעות רצון הלקוח משירותי
המציע.
5.3.3.3

באחריותו הב לעדית של המציע לוודא כי פרטי איש הקשר של לקוח המציע שציין בהצעתו עדכניים
במועד הגשת הצעתו למכרז .מובהר בזאת ,כי במקרה של אי קבלת המלצה ע"י איש הקשר של
לקוח המציע ,מכל סיבה שהיא ,הניקוד יהא  0נק' מתוך  5נק' מקסימאליות עבור אותו לקוח.

5.3.3.4

עוד מובהר כי ככל וחלה טעות על ידי המציע במילוי נספח  ,A5ובכלל 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 אמות המידה
המקצועיות.
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5.3.3.5

מובהר ,כי לצורך מתן הניקוד ,הרכבת רשאית לפנות ללקוחות אחרים של המציע אף אם לא צוינו
על ידי המציע בהצעתו ולקבל את המלצתם בעניין שביעות הרצון .מובהר בזאת ,כי המציעים אינם
רשאים להציג לטובת הניקוד האיכותי פרויקטים שביצעו עבור "חברה קשורה" כהגדרתה בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

5.3.3.6

מודגש כי מציע אשר ידוע כי סיפק שירותים עבור הרכבת העומדים בדרישות סעיף  3.3לעיל ,בין אם
ישירות ובין אם באמצעות גורם שלישי ,תתייחס הרכבת לפרויקט זה כפרויקט הנבחר ,וזאת אף
אם לא ציין את הרכבת כלקוח באף אחד מן הטפסים שהגיש .במקרה זה ,איש הקשר לצורך קבלת
המלצה יהיה מנהל האגף הרלוונטי או מנהל הפרויקט בעת ביצוע הפרויקט ,ומשקל הניקוד שיינתן
ע"י אותו איש קשר יהא סה"כ הניקוד לאותו פרויקט ,ולא תיערך פנייה לאיש קשר נוסף ברכבת
לגבי אותו הפרויקט.

5.3.3.7

למען הסר ספק מובהר ,כי גם במקרה בו הציג המציע פרויקט עבור הרכבת ,איש הקשר יהיה מנהל
האגף הרלוונטי או מנהל הפרויקט בעת ביצוע הפרויקט ,ומשקל הניקוד שיינתן ע"י אותו איש קשר
יהא סה"כ הניקוד לאותו פרויקט ,ולא תיערך פנייה לאיש קשר נוסף ברכבת לגבי אותו הפרויקט.

5.3.3.8

ככל שהמציע יציג חברה קשורה כממליצה ,ניקוד שביעות הרצון למציע בגין הפרויקט שהוצג ,יהא
 0נקודות.

הודעות למציעים
6.1

תשומת לב המציעים לכך כי הודעות למציעים ,ככל שתהיינה ,בכל הנוגע להליך המכרז ועד למועד הגשת
ההצעות ,יפורסמו באתר הרכבת ,תחת שם המכרז המופיע ברשימת המכרזים המתפרסמים באתר הרכבת.

6.2

מעקב אחר פרסום הודעות בנוגע למכרז ,מוטל על המציע בלבד .לא תתקבל כל טענה מצד המציע באשר
לאי ידיעה בדבר פרסום ההודעות ותוכנן ,כאמור.

6.3

שאלות ההבהרה יוגשו אך ורק בכתב לנציג הרכבת ובמועדים עפ"י הפירוט בסעיף  5למכרז.

6.4

שאלות הבהרה בעניין מסמכי המכרז ניתן להעביר לידי עו"ד הילה לדר באמצעות האימייל
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6.5
6.6

מובהר ,כי רק תשובות לשאלות הניתנות בכתב לכל המציעים יחייבו את הרכבת.
שאלות

המציעים ישלחו

על

גבי

קובץ

וורד ()word

במבנה

הטבלה

שלהלן

לכתובת

הדוא"ל . hilal@rail.co.il :הרכבת תשלח למגישי שאלות ההבהרה אישור קבלה במייל חוזר .ככל שהמציע
לא יקבל אישור קבלה ,עליו לפנות לנציג הרכבת כמפורט בסעיף  7.4לעיל.

אגף רכש והתקשרויות
מספר סידורי

סוג המסמך

מס' הסעיף במסמך

שאלת ההבהרה

לדוג' :נספח/
מסמכי מכרז/
הסכם /מפרט
6.7

יודגש ,כי לרכבת הזכות לשנות ו/או לבצע התאמות במכרז בהתאם לשאלות ותשובות ההבהרה שיינתנו,
וכי הנוסח הסופי והמחייב של המכרז יהיה זה הכולל את כל השינויים ,ככל שיהיו ,וכפי שיפורסם על ידי
הרכבת באתר האינטרנט.

6.8

באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן באתר האינטרנט ולוודא כי שאלותיו יתקבלו על ידי הרכבת וכן
להתעדכן בדבר שינויים והודעות ,ככל שיהיו .במקרה של סתירה פנימית בין סעיף באחד ממסמכי המכרז
לבין מסמך אחר אשר פורסם במועד אחר ,יהא המסמך אזר פורסם במועד פרסום המכרז הנוסח הקובע,
אלא אם צוין במפורש אחרת.

6.9

מובהר ,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.

 6.10במידה ו תחליט הרכבת לקיים סבב כזה .הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לא להתייחס לשאלות אשר
תישלחנה לאחר המועד הקבוע להגשתן.
 6.11יובהר כי העברת השאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את מועד הגשת ההצעה.

7

אופן מילוי המסמכים
 7.1מסמכי המכרז מפורסמים במלואם באתר הרכבת תחת הלשונית" :מכרזים" (רשימת מכרזים) וחיפוש לפי
מס' המכרז שבנדון.
7.2

על המציע לעיין בכל המסמכים כמפורט בסעיף  19להלן ולהדפיס את הקובץ "פרק א' – נספחים להזמנה
להשתתף במכרז למילוי ע"י המציע".

7.3

המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים בכל הנספחים הכלולים בפרק א' להזמנה זו ויקפיד על כל
ההוראות המפורטות בהם.

7.4

כמו 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.

7.5

מובהר בזאת כי בכל מקום בו נדרשת חתימת המציע ,כמפורט במסמכי המכרז ,יידרש המציע לחתום
באמצעות מורשה/י החתימה מטעמו בצירוף חותמת.

7.6

המציע ימלא ויחתום על "טופס למילוי על יד המציע" המצורף כנספח  Aלהזמנה זו ויחתים עו"ד על אישור
עו"ד בעניין מורשה/י חתימה .אי חתימה על נספח זה בחותמת החברה/עוסק מורשה כנדרש תגרום
לפסילת הצעת המציע במכרז.

 7.7המציע יחתום ,באמצעות מורשי החתימה בצירוף חותמת חברה ,בסמוך לשורת הסיכום של ההצעה הכספית .אי
חתימה על גבי טופס ההצעה הכספית במקום המיועד לכך כנדרש ,תגרום לפסילת הצעת המציע במכרז.
8

אופן מילוי טופס ההצעה הכספית (נספח )A2

 8.1ההצעה הכספית ,מורכבת משני ( )2נספחים (אשר יקראו יחד :טופס ההצעה הכספית") ,כדלקמן:

אגף רכש והתקשרויות
א.

נספח " - A2טופס הצעה כספית"  -יצורף בנפרד כקובץ .EXCEL

ב.

נספח " - A2.1הצהרה וחתימה".

 8.2מובהר ומודגש ,כי המציע נדרש לחתום על כל אחד משני הנספחים הרלוונטיים ,באמצעות מורשה חתימה
מטעמו  +חותמת המציע ולציין את תאריך החתימה.
 8.3אי חתימה על אחד מהנספחים במקום המיועד לכך כנדרש ,תגרום לפסילת הצעת המציע במכרז.
 8.4מובהר ,כי טופס ההצעה הכספית ,המצורף בנפרד כקובץ  - EXCELנספח  , A2מהווה את סך הצעתו
הכספ ית הכוללת של המציע אשר יגיש הצעה במכרז ,כאשר נספח טופס הצעה כספית ,מורכב מ 5 -
הטבלאות  /גיליונות להלן:
א.

טבלה א (גיליון מס'  – )1מודל תהליכים במערכת .

ב.

טבלה ב (גיליון מס'  – )2תמחור רישיונות.

ג.

טבלה ג (גיליון מס'  - )3תחזוקה.

ד.

טבלה ד (גיליון מס'  –)4עלות שינויים ותוספות.

ה.

טבלה ה (גיליון מס'  –)5הצעה כספית סופית.

 8.5הנחיות למילוי נספח  - A2טבלה א' (גיליון מס'  - )1מודל תהליכים במערכת:
א.

בעמודה  Bבטבלה א' ,המציע נדרש למלא את " מחיר תהליך קומפלט בש"ח לא כולל מע"מ" עבור כל
אחד מהתהליכים המפורטים בטבלה (תהליך פשוט ,תהליך בינוני ,תהליך מורכב).

ב.

מילוי עמודת  Bיוביל לחישוב אוטומטי של עמודה " – Cסה"כ עלות להשוואת הצעות בש"ח (לא כולל
מע"מ)" המתקבלת כתוצאה ממכפלת עמודה  "( Aאומדן כמות תהליכים (להשוואת הצעות") ועמודה
.B
כתוצאה מהמכפלה תבוצע גם סכימה אוטומטית של עמודת  ,Cכאשר תוצאת הסכימה תופיע בשורת
הסיכום המופיעה בתחתית טבלה א' המכונה "סה"כ עלות טבלה א".

 8.6הנחיות למילוי נספח  - A2טבלה ב' (גיליון מס'  – )2תמחור רישיונות:
א.

בעמודה  ,Bהמציע נדרש למלא את " מחיר חודשי לרישיון בש"ח " לכל סוג משתמש מערכת.

ב.

בעת ה זנת ההצעה הכספית לכל סוג משתמש מערכת ,תבוצע מכפלה אוטומטית של עמודת  Aבעמודה
 Bולהכפלה נוספת ב 12-כאשר תוצאת הסכימה תופיע בעמודה "( Cעלות לשנה בש"ח) .

ג.

כתוצאה מהמכפלה תבוצע גם סכימה אוטומטית של עמודת  ,Cכאשר תוצאת הסכימה תופיע בשורת
הסיכום המופיעה בתחתית טבלה ב' המכונה "סה"כ עלות טבלה ב' ".

 8.7הנחיות למילוי נספח  - A2טבלה ג' (גיליון מס'  - )3תחזוקה:
א.

בעמודה  Aבטבלה יופיע באופן אוטומטי סך הצעת המציע כפי שהוזנה בטבלה א'.

ב.

המציע נדרש למלא אחוז הנחה בעמודה " Bסה"כ הצעת המציע לעלות תחזוקה לשנה בש"ח לא כולל
מע"מ (באחוזים)" .מילוי עמודת  Bיוביל לחישוב אוטומטי של עמודה " – Cסה"כ הצעת המציע לעלות
תחזוקה לשנה בש"ח (לא כולל מע"מ) " ,המתקבל כתוצאה ממכפלת עמודה  Bבעמודה " Aסה"כ הצעת
המציע בשורת סיכום בטבלה א' ".

ג.

כתוצאה מהמכפלה תבוצע גם באופן אוטומטי מכפלה של עמודת  Cבעמודה  " Dאומדן כמויות שנים
לצורך השוואת הצעות בלבד" ותביא למילוי אוטומטי של עמודה  " Eסה"כ עלות תחזוקה לצורך
השוואת הצעות בלבד בש"ח (לא כולל מע"מ)" המהווה תוצאת הסיכום עבור טבלה ג' .

אגף רכש והתקשרויות
ד.

מובהר ומודגש כי על המציע למלא את עמודת " Bאחוז הנחה מוצע על מחיר הפריט" עבור כל סעיפי
טבלה ב' כנדרש .יובהר כי ככל והמציע לא ימלא עמודה/ות מסוימת/ות ,או ימלא אחוז הנחה שלילי
(ולהלן" :העמודות החסרות") ,הרכבת תראה בדבר כאילו נקב באותן עמודות חסרות באחוז הנחה
אפס והצעת המחיר תושלם ע"י הרכבת בהתאמה .למען הסר ספק אחוז הנחה זה (הצעת המחיר
המתוקנת) יחייב את המציע ויהא הן לצורך תשלום התמורה והן לצורך השוואת הצעות במידה והצעתו
תזכה.

 8.8הנחיות למילוי נספח  - A2טבלה ד' (גיליון מס'  – )4תמחור עלות שינויים ותוספות:
א.

המציע נדרש למלא אחוז הנחה בעמודה " Mאחוז הנחה אחיד לשרותי שו"ש בש"ח" .

ב.

בעת הזנת ההצעה הכספית בעמודה  ,Mיבוצע חישוב אוטומטי של הפחתת אחוז ההנחה אשר ניתן
בעמודה  Mמעמודה  " Pאומדן כספי לתקופת ההתקשרות הראשונה להזמנת שינויים ושיפורים לצורך
השוואת הצעות בלבד" כאשר התוצאה תופיע בעמודה " Tסה"כ עלות שו"ש".

ג.

מובהר ומודגש כי על המציע למלא את עמודת " Mאחוז הנחה מוצע על מחיר הפריט" עבור כל סעיפי
טבלה ב' כנדרש .יובהר כי ככל והמציע לא ימלא עמודה/ות מסוימת/ות ,או ימלא אחוז הנחה שלילי
(ולהלן" :העמודות החסרות") ,הרכבת תראה בדבר כאילו נקב באותן עמודות חסרות באחוז הנחה
אפס והצעת המחיר תושלם ע"י הרכבת בהתאמה .למען הסר ספק אחוז הנחה זה (הצעת המחיר
המתוקנת) יחייב את המציע ויהא הן לצורך תשלום התמורה והן לצורך השוואת הצעות במידה והצעתו
תזכה.

 8.9הנחיות למילוי נספח  – A2טבלה ה' – טבלה מסכמת:
א.

המילוי האוטומטי של שורות הסיכום בטבלאות א' ,ב' ,ג' ו-ד' בכל אחד מגיליונות  1-4בקובץ ה-
 ,Excelישורשר אוטומטית לעמודת "סה"כ עלות לפי מס' טבלה -סיכום" בטבלה ה'  -טבלת הצעה
כספית סופית המופיעה בגיליון מס'  ,5בהתאם למס' הטבלה הרלבנטי .כתוצאה משרשור כאמור,
תתבצע גם סכימה אוטומטית של עמודת "סה"כ עלות לפי מס' טבלה  -סיכום" ,כאשר תוצאת הסכימה
כאמור תופיע בשורת הסיכום המכונה "סה"כ הצעה כספית סופית במכרז לתקופת ההתקשרות
הראשונה בש"ח ללא מע"מ" .הסיכום המופיע בשורת "סה"כ הצעה כספית סופית במכרז לתקופת
ההתקשרות הראשונה במכרז בטבלה ה' (גיליון מס'  )5מהווה את הצעתו הכספית הסופית של
המציע.

ב.

לאחר שהזין את המחירים המוצעים על ידו במקומות הרלבנטיים בטופס ההצעה הכספית (נספח ,)A2
המציע ידפיס את כל  5הגיליונות של נספח  ,A2ויחתום באמצעות מורשי החתימה בצירוף חותמת
המציע ,בסמוך לשורת החתימה בגיליון טבלה  5.5וכן יציין את תאריך חתימה.

ג.

המציע נדרש לצרף את שני הנספחים של הצעתו הכספית (נספח  + A2נספח  )A2.1בגרסה מודפסת
החתומה על ידי המציע כאמור לעיל ובנוסף ,לצרף עותק של נספח  A2בפורמט  2003 Excelומעלה,
כשהוא שמור על גבי מדיה מגנטית מסוג  CDאו  .)Disc On Keyמובהר ,כי נספח  + A2נספח ,A2.1
מהווים יחדיו את ההצעה הכספית הכוללת של המציע.

ד.

אי חתימה על נספח  A2.1 + A2תגרום לפסילת הצעתו של המציע.

ה.

מובהר ,כי על המציע למלא את בטבלאות א' ,ב' ,ג' ,ו-ד' את כל סעיפי ההצעה המסומנים בצבע צהוב
וכמפורט במסמכי המכרז .תשומת הלב ,כי הצעתו של המציע חייבת לעמוד בדרישות הדין והכל
כמפורט במסמכי המכרז.

אגף רכש והתקשרויות
ו.

ככל והמציע לא ינקוב בשיעור הנחה בטבלה ג' ובטבלה ד' ,הרכבת תראה בדבר כאילו נקב באחוז
הנחה אפס .המחיר שיוצע על ידי הרכבת יהא הן לצורך השוואת הצעות והן בהסכם עם המציע במידה
והצעתו תזכה.

ז.

בנוסף ,לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שלילי .היה והמציע ינקוב בשיעור הנחה שלילי ,הרכבת תראה
בדבר כאילו נקב באחוז הנחה אפס .המחיר אשר יוצע על ידי הרכבת יהא הן לצורך השוואת הצעות
והן בהסכם עם המציע במידה והצעתו תזכה.

ח.

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

ט.

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

י.

מובהר ,כי בקובץ  Excelמתאפשרת הקלדה רק בתאים המסומנים בצבע צהוב ולא ניתן לבצע שינוי
של תאים אחרים בקובץ.

יא.

מובהר ,כי המציע יזין את מחירי ההצעה על גבי קובץ ה Excel -שפורסם על ידי הרכבת .כל שינוי של
הקובץ ,למעט הזנת מחירים בעמודה  Bולמעט חתימה על הקובץ כנדרש (לאחר הדפסת קובץ ה-
 ,)Excelעלול להוביל לפסילת ההצעה.

יב.

במקרה של אי התאמה בין המחירים המוזנים על ידי המציע על גבי קובץ ה Excel -לבין המחירים
בגרסה המודפסת של ההצעה הכספית ,יקבעו המחירים המופיעים בגרסה המודפסת החתומה על ידי
המציע .למען הסר ספק ,הצעת המציע על גבי הגרסה המודפסת של ההצעה הכספית בנספח  A2כשהוא
חתום על ידו ,מהווה את ההצעה המחייבת.

יג.

במקרה של אי התאמה בין המחיר שהציע המציע לבין הסכום המתקבל מהכפלת הכמויות של אותו
פריט במחיר היחידה שלו ,תתוקן עמודת "סה"כ מחיר" לפי המחיר המוצע בעמודה המסומנת בצבע
צהוב -המחיר בעמודה זו נשאר קבוע ועומד.

יד.

מובהר בזאת ,כי הכמויות המפורטות בטבלאות א'-ד' בטופס ההצעה הכספית הינן אומדן כמויות
לצורך השוואת הצעות בלבד והינן הערכה זהירה ובלתי מחייבת של כמות השירותים הנדרשים ואין
בהן כדי לקבוע או לרמז על היקף העבודות היזומות ,על פי דרישה ,אשר יוצאו בפועל למציע זוכה
כלשהו ,באם יוצאו .מובהר ,כי החוזה שייחתם עם המציע הזוכה יכלול את מחירי הפריטים ללא אומדן
כמויות ועמודת סה"כ .כאמור בחוזה ובמפרט הטכני ,שכר החוזה ישולם ע"פ ביצוע השעות שידרשו
מעת לעת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרכבת ויבוצעו בפועל על ידי המציע הזוכה לשביעות רצונה
של הרכבת .למען הספק ספק מובהר כי על המציע לקחת בחשבון כי הרכבת רשאית לשנות באופן מהותי
את הכמויות המפורטות בטבלאות בהתאם לשיקול דעתה וצרכיה ואין באמור בהערכת הרכבת בכדי
לחייב את הרכבת ו/או להצביע על היקף השירותים שיוזמנו בפועל .על המציע לקחת זאת בחשבון בעת
גיבוש הצעתו והמציע הזוכה לא יהא רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת בגין הפחתה
מהותית של היקף השירותים שיוזמנו.

טו.

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

טז.

המציע יחתום ,באמצעות מורשי החתימה בצירוף חותמת חברה ,במקום המיועד לכך בנספח  A2אי
חתימה על טופס ההצעה הכספית במקום המיועד לכך כנדרש ,תגרום לפסילת הצעת המציע במכרז.

 9פירוט שלבי המכרז

אגף רכש והתקשרויות
9.1

לאחר הגשת ההצעות ,ייערך המכרז כדלהלן ,ובהתאם לאמור במסמכי המכרז:

9.2

הרכבת תבחן מי מהמציעים עמד בתנאים המקדמיים כאמור בסע'  3לעיל.

9.3

תשומת לב המציעים ,כי לאחר פתיחת תיבת המכרזים ובטרם בחינת עמידת המציעים בתנאים מקדמיים,
תבחן הרכבת את ניסיון העבר עם המציע ,במידה וקיים.

9.4

הרכבת 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.

9.5

במידה 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.

9.6

מובהר ,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.

9.7

בתום בחינת ניסיון העבר עם המציעים כאמור לעיל  /במקביל לקיום הליך שימוע כאמור לעיל ,הרכבת
תבחן את עמידת המציעים בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז כאמור במסמכי המכרז.

9.8

הצעותיהם הכספיות של המציעים שעמדו בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז ,תיפתחנה.

9.9

הרכבת תבחר את ההצעה הזוכה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

 10במסגרת שיקולי הרכבת בבחירת הזוכה ,תבחנה ההצעות כדלקמן:
הערכה כספית –  70נק' -תחושב באופן המפורט  5.2לעיל.
10.1
10.2

הערכה מקצועית –  30נק' תחושב כסך הנקודות המתקבל מחיבור הניקוד שניתן להצעה בסעיף  5.3לעיל.

ניקוד ההצעה הכולל יהא סך הנקודות המתקבל מחיבור הניקוד להערכה המקצועית עם סך הניקוד
10.3
להערכה הכספית.
ההצעה הזוכה :ההצעה מבין כלל ההצעות שעומדות בדרישות הסף ומולאה בהתאם להנחיות מכרז זה
10.4
ואשר זכתה לניקוד הכולל הגבוה ביותר מבין ההצעות .
יובהר ,כי במקרה של שוויון בין מציעים המועמדים לזכייה ,דהיינו שני מציעים או יותר המקיימים את כל
10.5
תנאי המכרז אשר יציעו את ההצעה עם ציון משוקלל מרבי זהה ,בחירת המציע הזוכה ,תתבצע באמצעות הגרלה
או באמצעות הליך תיחור נוסף בין המציעים.
 10אופן שקלול הצעות המחיר ובחירת מציע זוכה
 10.1ההצעה הזוכה – תהה ההצעה הזולה ביותר מבין כלל ההצעות הכשרות.
 10.2במידה ויש שתי הצעות שסה"כ ההצעה הכספית שלהן זהה )שוויון של ההצעות הכספיות( בחירת המציע
הזוכה תתבצע באמצעות הגרלה או באמצעות הליך תחרותי נוסף בין שני המציעים בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של רכבת ישראל.

 11אופן הגשת ההצעה
 11.1ראשית על המציע להדפיס את קבצי המדבקות מתוך קובץ "מדבקות מעטפה חיצונית" המופיע ברשימת
המסמכים באתר.
 11.2על המציע להדביק על גבי מעטפה ריקה דף עליו מודפס" -מעטפה חיצונית -מכרז מס'  -1199תיבה מס'
."5

אגף רכש והתקשרויות
 11.3את פרק א' -הזמנה להשתתף במכרז ,על נספחיה המפורטים בסעיף  19להלן ,לרבות המעטפה הפנימית יש
להכניס לתוך המעטפה החיצונית .יצוין כי את מסמכי פרק א' כאמור יש להגיש ב 2-העתקים (מקור+
העתק).
 11.4יש להקפיד על כך שהמעטפה תיסגר כיאות וכמו כן יש לציין על גביה את שם המציע.
 11.5בסיום התהליך יש להכניס את המעטפה החיצונית לתוך תיבת המכרזים.
 11.6הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב כמפורט בסעיף  19להלן.
 11.7על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה .אי מילוי אחת או יותר מהדרישות ,עלול לגרום
לפסילת ההצעה .כל שינוי או תוספת שייעשו במפרט השירותים 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.
 11.8על 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.

 11.9יש להקפיד שבמעטפה החיצונית ,לא יוכנס בין המסמכים עותק של ההצעה הכספית.
 12המועד להגשת הצעות
ההצעות תוגשנה ביום  23.4.2020132.0204.2020החל משעה  08:00ועד לשעה  ,13:00לתיבת המכרזים
מס'  ,5הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב יוספטל  1לוד .מובהר כי תיבת המכרזים תהא זמינה לצורך
הגשת ההצעות החל מהשעה  08:00בבוקר ועד השעה  13:00במועד זה להגשת ההצעות.
 13תוקף ההצעה:
 13.1ההצעות תעמודנה בתוקף  180יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 13.2לרכבת 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.
 13.3במקרה בו ,מכל טעם שהוא ,לא יעלה בידי הרכבת להתקשר עם המציעים הזוכים ,או שההסכם עם מי
מהמציעים הזוכים יבוטל ,תהא הרכבת רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדרוג ,בהתאם לאמור להלן.
 13.4לאחר שהרכבת תבחן את ההצעות ,תודיע הרכבת על זהות המציע הזוכה וכן על זהות המציע שדורג במקום
השני במדרג ההצעות (להלן ":מציע ממתין").
 13.5יובהר כי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ע"פ שיקול דעתה הבלעדי לפסול הצעתו של מציע אשר קשור
או היה קשור בחוזים אחרים ו/או בהתקשרויות ו/או בעבודות אחרות שקשורות לרכבת אשר יש בהם כדי
לגרום לניגוד עניינים לביצוע השירותים על פי מכרז ו/או חוזה זה.

 14מציע ממתין
 14.1במסגרת מכרז זה ,בנוסף לבחירת המציעים הזוכים ,ייבחר מציע נוסף אשר הצעתו דורגה מיד לאחר
ההצעות הזוכות ,כ"מציע ממתין".

אגף רכש והתקשרויות
 14.2הרכבת תהא רשאית להפעיל את המציע הממתין על פי צרכיה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,בין היתר,
במצבים בהם יבוטל חוזה עם מציע זוכה או במקרה בו הרכבת תהא סבורה כי אין ביכולתו של המציע
הזוכה לבצע את העבודות הכלולות בחוזה ,כולם או מקצתן ,ברמה ,בהיקף בלוח הזמנים וכד' הנדרשים.
 14.3הצעתו של המציע הממתין תהיה בתוקף למשך השנה הראשונה לחוזה .במהלך תקופה זו ,תחליט הרכבת,
על פי שיקול דעתה וצרכיה האם להתקשר עם המציע הממתין .למציע הממתין תהא תקופה של  7ימים מעת
קבלת הודעה מגורמי הרכבת על הפעלתו ,לסרב בכתב לביצוע העבודה.
 14.4במידה ותפעיל הרכבת את המציע בהמתנה ,יהיה דירוגו לאחר המציע הזוכה .דירוג המציע הממתין יהא
בעל ההצעה הזולה מיד לאחר ההצעה אשר הוכרזה כהצעה הזוכה .במקרה של שיווין בין המציעים תיערך
הגרלה מפוקחת ע"י הגורמים המוסמכים ברכבת.
 14.5למציע בהמתנה לא תהיה עילה לתביעה כלשהי אם הרכבת לא תתקשר עימו בסופו של דבר ,ולחילופין באם
תתקשר עמו בהיקף עבודה הנמוך מתכולת העבודה בחוזה.
 14.6למען הסר ספק אין בהוראות סעיפים אלה כדי לחייב את הרכבת לפנות למציע בהמתנה והרכבת תהא
רשאית לפנות לחברה אחרת ו/או לפרסם מכרז חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמציע בהמתנה לא תהא
כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת.
 15השבת מסמכי החוזה על נספחיו במועד הדרוש
 15.1לאחר 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.
 15.2מובהר כי ,אין בהתניה זו כדי לגרוע מזכות הרכבת לבטל את זכיית המציע הזוכה ,הכל בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי של הרכבת ולמציע הממתין לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת.
 16כללי
 16.1כל מציע יוכל להגיש הצעה אחת בלבד בהתאם ובכפוף להוראות מכרז זה והתנאי המקדמיים .מציע אשר
יגיש יותר מהצעה אחת  -הצעתו תיפסל .כמו כן ,הצעה שתוגש במשותף על ידי יותר ממציע אחד – תיפסל.
 16.2על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במכרז זה .אי מילוי של אחת או יותר מהדרישות עלול
לגרום לפסילת ההצעה.
 16.3מודגש ,כי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות על חילוט ערבות המכרז
של כל מציע ,כולה או חלקה ,לאחר מתן הזדמנות למציע להשמעת טענותיו ,בין היתר ,בכל אחד מן המקרים
המפורטים להלן:
א .המציע נהג במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
ב .המציע מסר לרכבת מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
ג .המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
ד .לאחר שנבחר כזוכה במכרז ,המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת
ההתקשרות של הרכבת עם הזוכה במכרז.
 16.4הרכבת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,בשלמותה או חלקים ממנה.
 16.5הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לבקש הבהרות ו/או השלמות נוספות תוך כדי תהליך בחינת ההצעות וכן
לראיין את העובדים המועמדים לבצע את העבודה מטעם המציעים ,שהצעותיהם תמצאנה מתאימות.
 16.6מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
לפנות אל המציעים ,כולם או חלקם ,ולדרוש מהם הסברים ו/או הבהרות ו/או השלמות מסמכים לרבות
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אישורים ו/או המלצות ו/או הדגמות ל צורך בירור והשלמת פרטים בנוגע להצעותיהם לרבות עמידתם
בתנאים המקדמיים; וכן כל פרט אחר ,או כל בירור נוסף ,הדרוש לצורך קבלת החלטתה .עם זאת ,אין
הרכבת מתחייבת לפנות למציעים לקבלת הבהרות ו/או השלמות והדבר מסור לשיקול דעתה הבלעדי של
הרכבת.
 16.7הרכבת רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו/או ההמלצות ו/או הפרטים ,והכול על פי
שיקול דעתה הבלעדי.
 16.8כל הנחיה ,הדרכה והוראה שניתנו או יינתנו על ידי נציגי הרכבת ,דינן כדין הנחיית מזמין בלבד ,ולא יהיה
בהן כדי ליצור כל יחסי עובד/מעביד עם הספק או עם עובדיו .כמו כן ,לא תשחרר כל הדרכה ,הנחיה או
הוראה כנ"ל את המציע ממילוי כל התחייבויותיו לפי מכרז זה ולפי ההסכם שייחתם.
 16.9כל ההבהרות שיינתנו ,אם יינתנו ,על ידי הרכבת ו/או מי מטעמה (ובכלל זה יועציה) יהיו במסמך בכתב
חתומים על ידי הרכבת בעצמה .אין המציע רשאי להסתמך על הבהרות בעל פה שניתנו ,אם ניתנו ,על ידי
הרכבת ו/או מי מטעמה שלא באמצעות הדרך הקבועה לעיל.
 16.10ככל שבערבות ההצעה אשר הומצאה על ידי המציע לרכבת בהתאם להוראות מכרז זה ,קבוע מועד לתפוגת
תוקפה ומועד זה התרחש קודם שהסתיימו ההליכים שלהבטחתם ניתנה הערבות ,אז יאריך המציע את
תוקף הערבות .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב ה מציע כי במקרה וייבחר כזוכה ,וכל עוד לא הוחלפה
ערבות ההצעה בערבות הביצוע בהתאם להוראות ההסכם ,המציע יאריך את תוקף ערבות ההצעה שהגיש
במסגרת הצעתו ,ללא כל תמורה נוספת ,לפי דרישת הרכבת .המציע מוותר מראש על כל טענה ,דרישה ו/או
תביעה כלפי הרכבת ,בקשר עם הארכת תוקף הערבות כאמור ולרבות במקרה של ביטול המכרז ,לאחר חלוף
תקופת הארכת הערבות כאמור.
 16.11מובהר בזאת כי התקציב לביצוע השירותים נמצא בהליכי אישור ,ובכל מקרה ,ביצוע השירותים ,כולם או
מקצתם ,מותנה בקבלת אישור תקציבי כאמור .המציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד הרכבת
ו/או מי מטעמה אם וככל שהרכבת תחליט לבטל את המכרז ו/או לצמצמו בשל סיבות של העדר תקציב ו/או
סיבות ארגוניות.
 16.12הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע ,במקרה בו הינה סבורה ,שבמילוי
ההצעה ,נקט המציע בדרך של תכסיסנות ו/או קנוניה ו/או הטעייה ו/או תיאום ו/או הסדר כובל כלשהו עם
מציע אחר.
 16.13הסתייגות מהתנאים המפורטים בנספחים לחוזה ,בטופס ההצעה הכספית ו/או בטופס למילוי על ידי
המציע ,לרבות שינוי או תוספת בכל דרך שהיא ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה ,ולרכבת שמורה הזכות
ל פסול כל הצעה בה תימצא הסתייגות כאמור ו/או לפנות למציעים לשם השלמת פרטים חסרים .על אף
האמור ,הרכבת רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו/או ההמלצות ו/או הפרטים והכל
על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 16.14הרכבת שומרת לעצמה את הזכות להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודה גם בטרם חתימת החוזה ,במידה
וישתנו צרכי הרכבת .הספק לא יוכל לדרוש כל פיצוי בגין שינוי בהיקף ההתקשרות לפני או אחרי הגשת
ההצעות.
 16.15הרכבת רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים במכרז ,לרבות
לדרוש את הארכת תוקף ערבות ההצעה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,ובלבד שתודיע למציעים
בכתב בדבר שינוי כאמור.
 16.16מובהר בזאת כי הרכבת לא תתחשב במכתבי המלצה במסגרת בדיקת ההצעות.
 16.17הרכבת רשאית לבטל את המכרז ,או לצאת במכרז חדש וזאת בהתאם לשיקולי יעילות ו/או שמירה על
האינטרס הציבורי ו/או כל סיבה עניינית אחרת ,לרבות שהמכרז אינו מעניק לרכבת את הפתרון המיטבי
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שהיא חפצה בו ו/או עקב שינויים בטכנולוגיה .הודעת הביטול תישלח בכתב לכל המציעים ,או לכל מי שרכש
את מסמכי המכרז כתלות במועד הביטול .יובהר ,כי למי ממשתתפי המכרז לא תהיה כל טענה בעניין ביטול
המכרז ,לרבות תביעות כספיות.
 16.18לרכבת שמורה הזכות לדחות את הצעתו של מציע אשר יתברר בפועל כי אינו בעל האיתנות הפיננסית
המתאימה להיקף ההתקשרות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ,מציע אשר קיימת לגביו הערת
"עסק חי" רשאית הרכבת לפסול את הצעתו.
 17קיומו של אומדן המכרז
 17.1מובא 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 האחרון להגשת ההצעות למכרז ,בהתאם לתקנה  17לתקנות חובת המכרזים.
 17.2מבלי 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.
 17.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במקרה שבו ההצעות הכספיות מבין ההצעות שנמצאו על ידי הרכבת
כהצ עות 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.
 17.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לרכבת שמורה הזכות לדחות את הצעתו של מציע שהצעתו הכספית
נמוכה משמעותית מאומדן הרכבת ו/או מעלה חשש לפגיעה בזכויות עובדים.
 17.5אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של הרכבת על פי מסמכי המכרז או על פי כל דין.

 18עיון בהצעה הזוכה
 18.1בהתאם 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 המכרזים ,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.
 18.2למען הסר ספק יובהר כי ציון המציע 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.
 18.3יודגש כי מציע שלא יציין מהם הסעיפים ,החלקים או המסמכים שלדעתו חסויים מן הטעמים האמורים
לעיל יראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו.
 18.4כמו כן ,מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח בפני כל משתתף אשר יבקש במסגרת תקנה (21ה) דלעיל לעיין בה.
 18.5מציע 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.
 19להלן מסמכי ההזמנה להשתתף במכרז:
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 19.1נספחי מסמך זה – פרק א' כמפורט להלן:
נספח  - Aטופס אישור השתתפות המציע.
נספח  - A1טופס פרטי המציע.
נספח  - A2טופס הצעה כספית.EXCEL -
נספח  -A2.1טופס הצהרה וחתימה
נספח  - A3תצהיר בהתאם להוראות סעיף 2ב (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
נספח  – A4נספח מענה לתנאי סף 3.2
נספח  -A5מענה לתנאי סף .3.3
נספח  -A6נוסח ערבות (מענה לתנאי סף )3.4
נספח  -A7סעיפי חובה -מענה לתנאי סף 3.5
נספח  -A8מענה לניקוד איכות –סע'  5.3.1ו5.3.2-
נספח  -A9התחייבות יצרן.
נספח  -A10תצהיר בדבר אי תשלום "דמי תיווך".
נספח  -A11התחייבות לשמירת סודיות.
נספח  -A12תצהיר בדבר אי תיאום הצעות.
נספח  -A13תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים.
 19.2פרק ב' -נספח  -Cהחוזה ונספחיו.
בברכה,
הילה לדר ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות
רכבת ישראל

פרק א'
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נספחים להזמנה להשתתף במכרז
למילוי ע"י המציע
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נספח  -Aטופס אישור השתתפות במכרז
מכרז מס'  – 1199להקמה ואספקה ,התקנה ,אחריות ותחזוקה של "מערכת למיכון תהליכים"
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ

אני/נו הח"מ ________________________________ (שם ות.ז) ,מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס'  1199מטעם
(שם הגוף המשפטי של המציע) ____________________________________ ח.פ __________________
טלפון__________________.
__________________
מיקוד
__________________
כתובת
פקס' __________________.דוא"ל( __________________.להלן" :המציע") מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
 .1במסמכי מכרז פומבי מס'  – 1199להקמה ואספקה ,התקנה ,אחריות ותחזוקה של "מערכת למיכון תהליכים 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 המפורטות בנספח ההצעה הכספית 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 ה רכבת ,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 לא חר 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:
 .7.1נספחי מסמך זה – פרק א' כמפורט להלן:
נספח  - Aטופס אישור השתתפות המציע.
נספח  - A1טופס פרטי המציע.
נספח  - A2טופס הצעה כספית.EXCEL -
נספח  -A2.1טופס הצהרה וחתימה
נספח  - A3תצהיר בהתאם להוראות סעיף 2ב (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
נספח  – A4נספח מענה לתנאי סף 3.2
נספח  -A5מענה לתנאי סף .3.3
נספח  -A6נוסח ערבות (מענה לתנאי סף )3.4
נספח  -A7סעיפי חובה -מענה לתנאי סף 3.5
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נספח  -A8מענה לניקוד איכות –סע'  5.3.1ו5.3.2-
נספח  -A9התחייבות יצרן.
נספח  -A10תצהיר בדבר אי תשלום "דמי תיווך".
נספח  -A11התחייבות לשמירת סודיות.
נספח  -A12תצהיר בדבר אי תיאום הצעות.
נספח  -A13תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים.
 .7.2פרק ב' -נספח  -Cהחוזה ונספחיו.
 .8אין האמור לעיל כדי לשחרר אותנו מחתימה על אותם מסמכים שחתימה עליהם נדרשת במסמכי המכרז.
 .9הצעתנו זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה  180יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

תאריך _____________ חתימת מורשה/י חתימה במציע __________________

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'  1199לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת
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נספח A1

פרטי המציע -מכרז מס'  – 1199להקמה ואספקה ,התקנה ,אחריות ותחזוקה של "מערכת למיכון
תהליכים"
שם המשרד:

______________________________________________________
______________________________________________________
מצ"ב אשור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור להוכחת עמידה בתנאי

מקדמי מס' .3.1
באם המציע הינו חברה –
מצ"ב בנוסף תעודת התאגדות.
שנת ייסוד /הקמה________________________________________________ :
מספר רשום(ח .פ__________________________________________________ :).
מספר עוסק מורשה_________________________________________________ :
כתובת המשרד:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
כתובת הסניפים הנוספים______________________________________________:
___________________________________________________________
פקס_________________________ :
פקס_________________________ :

טל':
טל':
מס' עובדים:
____________________________________
איש קשר/מנהל המשרד:
__________________________________________________ :E- MAIL
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נספח  -A2.1טופס הצהרה וחתימה – להגשה במעטפת ההצעה הכספית
מכרז מס'  1199להקמה ואספקה ,התקנה ,אחריות ותחזוקה של "מערכת למיכון תהליכים"
אני/נו הח"מ ______________________________ (שם ות.ז) ,מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס' 1199
מטעם (שם הגוף המשפטי של המציע) _____________________________ ח.פ __________________
טלפון__________________.
כתובת __________________ מיקוד __________________
פקס' _______________.דוא"ל________________ (להלן" :המציע")
מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
 .1קראנו והבנו את מסמכי המכרז ואת החוזה ובין היתר את האמור בנספח א' לחוזה – מפרט השרותים ,המפרט את
הדרישות ,התכולה והתנאים של השירותים הנדרשים.
 .2מצהירים בזה כי ביכולתנו לבצע את מלא העבודות הנדרשות במסמכי מכרז זה ,וכי אם נזכה בביצוע העבודות נבצען
כאמור במלואן ,במחירים המפורטים בטבלה להלן.
 .3מודעים לכך ש הכמויות המפורטות להלן ,הנן אומדן כמויות לפי הערכה זהירה ובלתי מחייבת של הרכבת אודות
הכמויות הנדרשות וכי הכמויות המפורטות ישמשו לצורך שקלול ההצעות בלבד.
 .4מובהר כי הרכבת אינה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו מהספק וכן כי היקף השירותים שיוזמנו ,אם יוזמנו,
יהיה בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.
 .5מודעים לכך שהשוואת ההצעות תעשה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 .6אנו מודעים לכך כי המחירים המוצעים בהצעתנו הינם סופיים וכוללים כל עלות נוספת הכרוכה במתן השירותים .עוד
ידוע לנו כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית צריכים להתייחס לכלל התשומות הכרוכות בביצוע כל סעיף
שירות על פי המפרט הטכני ו מסמכי המכרז .מודגש כי לסכום הנקוב בהצעת המחיר לא יתווספו תשלומים נלווים
כלשהם.
 .7אנו מודעים לכך שהכמויות המפורטות להלן ,הנן אומדן כמויות לפי הערכה זהירה ובלתי מחייבת של הרכבת אודות
הכמויות הנדרשות וכי הכמויות המפורטות ישמשו לצורך שקלול ההצעות בלבד .כמו כן ידוע לנו כי כאמור במסמכי
המכרז ,החוזה עם המציע הזוכה הנו חוזה מסגרת וייחתם בהתאם 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 וכי
הרכבת אינה מתחייבת לכמות מינימאלית כלשהי.
 .8מודעים לכך כי הצעת המחיר תהא סופית וכי לסכום הנקוב בהצעת המחיר לא יתווספו תשלומים נלווים כלשהם.
 .9מודעים לכך כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית הנם בש"ח ולא כוללים מע"מ.
 .10מובהר ומודגש ,כי אחוז עלות תחזוקה  /מחיר ליחידה שיציע המציע בטופס ההצעה הכספית יחייב את המציע לכל
תקופת ההסכם וכן תקופת האופציה אף אם יהיו שינויים בכמות השירותים שיירכשו ,ככל ויירכשו.
 .11מודעים לכך כי הרכבת תהא רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,להפסיק את עבודת הספק בכל עת .במקרה בו
הופסקה העבודה במהלך ביצוע השירותים ישולם החלק היחסי בלבד המגיע לספק עבור ביצוע חלקי של השירותים
באותו שלב ולא ישולם כל פיצוי בגין עבודה /מטלה שנכללה בהזמנה אך לא בוצעה .מבלי לגרוע מאמור ,מובהר ,כי
הרכבת תהא רשאית לבטל את התקשרות כ ולה או חלק ממנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ,ע"י
מתן הודעה בכתב ומראש לספק .ניתנה הודעה כאמור ,תסתיים תוקפה של ההתקשרות תוך  45 30ימים מיום מתן
ההודעה לספק.
 .12הצמדה:
בשנת ההתקשרות הראשונה לא תחול הצמדה .החל משנת ההתקשרות השנייה ואילך (השנה השלישית ,הרביעית ואילך),
המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית יעודכנו אחת לשנה בהתאם למדד המחירים לצרכן ,כמדד הבסיס ייחשב
המדד הידוע במועד הגשת ההצעות .כמדד הקובע ייחשב המדד הידוע ביום הראשון של שנת ההתקשרות (השנייה,
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השלישית ,הרביעית ואילך) .שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן יהא בהתאם לפרסומים הרשמיים של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לפרסומם באתר האינטרנט בכתובת . www.cbs.gov.il
 .13שירותים נוספים -ידוע לנו כי הרכבת תהיה רשאית להזמין עבודות נוספות או שירותים נוספים אשר אינם מופיעים
בנספח זה .התמורה תקבע בין הצדדים על בסיס מחירי החוזה ככל שניתן ועל בסיס מו"מ בין הצדדים שינוהל בתום לב
ואישור העבודות יבוצע ע"י גורם רכבתי.
אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכויות הרכבת לפסול הצעות בהתאם להוראות דיני המכרזים.
 .14אופן הגשת החשבון החודשי – 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 .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.
 .15צוות הספק הנו באחריות הספק וללא תוספת תשלום על האמור בטופס ההצעה הכספית.
 15.1צוות הספק שאותו יעמיד הספק בפרויקט זה יכלול מספר גורמים בעלי ניסיון כמפורט בסע'  2.8למפרט וכדלקמן:
 15.2מנהל פרויקט בעל ניסיון של שלוש ( )3שנים בניהול פרויקטים וניתוח מערכות בטכנולוגיית Business Process
 Management/Business Process Automationולפחות שנה ( )1של ניסיון עם מוצר המדף המוצע כתשתית
להקמת המערכת.
 15.3מתכנת/מפתח בעל ניסיון של שלוש ( )3שנות ניסיון כמתכנת ,ולפחות שנה ( )1של ניסיון עם מוצר המדף המוצע כתשתית
להקמת המערכת.
 15.4איש  QAבעל ניסיון של שנה ( )1לפחות בביצוע בדיקות תוכנה.
 .16אבן דרך לתשלום –
 16.1טבלה א' -כתיבת אפיון מפורט למערכת עצמה ולכל אחד מהתהליכים ע"פ דרישות רכבת ישראל והגשתם למזמין,
הקמה של סביבת המערכת ,הקמה של כלל התהליכים ,הקמת כל הממשקים הרלוונטיים לתהליכים הנ"ל ,ביצוע
בדיקות מסירה וליווי צוות הפרויקט בביצוע בדיקות קבלה ,תיקון ,אם נדרש ,לאחר ביצוע בדיקות הקבלה ,הטמעה
והדרכה על התהליכים השונים על כל מרכיביהם  -תשולם על פי אבני הדרך המפורטים להלן:
אבן דרך מס'  -1במועד הוצאת כתב מטלה של תהליך ,המציע הזוכה יהיה זכאי לקבלת תשלום בשיעור של
16.1.1
 10%ממחיר התהליך שהוזמן ,בהתאם למחיר הנקוב בהצעת המציע הזוכה בטופס ההצעה הכספית (להלן" :אבן דרך
מס'  .)"1מובהר כי אבן דרך מס'  1תשולם למציע הזוכה בהתאם לתנאי התשלום המפורטים בסע'  14לעיל וכנגד ערבות
מקדמה .
אבן דרך מס'  -2בסיום אישור הרכבת על מסמך אפיון מפורט בגין התהליכים נשוא המטלה שהוצאה לספק,
16.1.2
המציע הזוכה יהיה זכאי לקבלת תשלום בשיעור של  30%ממחיר התהליך שהוזמן ,בהתאם למחיר הנקוב בהצעת המציע
הזוכה בטופס ההצעה הכספית (להלן" :אבן דרך מס'  .)"2מובהר כי אבן דרך מס'  2תשולם למציע הזוכה בהתאם לתנאי
התשלום המפורטים בסע'  14לעיל.
אבן דרך מס'  -3בסיום מבחני קבלה ובאישור הרכבת כי המבחנים עברו בהצלחה ,יהא המציע הזוכה זכאי
16.1.3
לקבלת תשלום נוסף בשיעור  30%מהמחיר הכולל של התהליך שהוזמן ,בהתאם למחיר הנקוב בהצעת המציע הזוכה
בטופס ההצעה הכספית (להלן" :אבן דרך מס'  .)"3מובהר כי אבן דרך מס'  3תשולם למציע הזוכה בהתאם לתנאי
התשלום המפורטים בסע'  14לעיל.
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אבן דרך מס'  -4בקבלת אישור סיום מטלה ,יהא המציע הזוכה זכאי לקבלת תשלום נוסף בשיעור  30%מהמחיר
16.1.4
הכולל של התהליך שהוזמן ,בהתאם למחיר הנקוב בהצעת המציע הזוכה בטופס ההצעה הכספית (להלן" :אבן דרך מס'
 .)"4מובהר כי אבן דרך מס'  4תשולם למציע הזוכה בהתאם לתנאי התשלום המפורטים בסע'  14לעיל.

 16.2טבלה ב' -התשלום השנתי בגין הרישיונות ישולם בתשלום רבעוני בהתאם לתנאי התשלום המפורטים בסע'  14לעיל
 16.3טבלה ג' -פירוט עלויות ביצוע תחזוקה – דמי התחזוקה ישולמו מתום תקופת האחריות של כל תהליך שהוזמן
המפורטים בטבלה  .1לכל תהליך שנמסר בהצלחה יינתנו  12חודשי אחריות .בתום תקופת האחריות לאותו התהליך
תשלם הרכבת את עלות התחזוקה בסוף כל רבעון בגין שירותים שניתנו ברבעון חולף וזאת עד תום תקופת ההסכם
לרבות תקופת האופציה.
 16.4טבלה ד' – שינויים ותוספות -שירותים אופציונליים עפ"י מחירון עלויות שו"ש מוסכם לפי שעות .הטבלה תשמש
כמחירון לשינויים ושיפורים במידה ותחליט הרכבת להזמין שירותים נוספים .התשלום יבוצע עפ"י ההזמנה בפועל.
 16.5מובהר כי מחירי שעות עבודה אלו ,הינם בגין ביצוע עבודות אשר אינן כלולות בעלות הקמת המערכת (טבלה א') או
בעלות תחזוקה למערכת (טבלה ג').
 16.6יובהר ,כי השימוש בשעות עבודה אלו יבוצע אך ורק במקרים בהם התקבל מראש אישור של המתאם מטעם הרכבת.
במקרים כאמור ,יהיה המציע הזוכה זכאי לשכר בהתאם לשעות העבודה שהושקעו על ידו בפועל בתיקון התקלה  /ביצוע
השינויים ,עפ"י התמורה כדלקמן :לפי שעות עבודה נטו אשר הושקעו על ידי המציע הזוכה בתיקון התקלה  /ביצוע
השינויים באתר בו נדרש ביצוע השירות).
 16.7המזמינה תשלם עבור השירותים הנדרשים והמבוצעים בפועל ,לאחר מתן אישור בכתב לשו"ש ,ובהתאם למחיר שעת
עבודה.

טבלה א'  -מודל תהליכים במערכת
A

מס"ד סוג התהליך

1

2

3

תהליך פשוט
(תשלום חד
פעמי) כולל
אחריות 12
חודשים
תהליך בינוני
(תשלום חד
פעמי) כולל
אחריות 12
חודשים
תהליך מורכב
(תשלום חד
פעמי) כולל
אחריות 12
חודשים

אומדן כמות
תהליכים
(להשוואת
הצעות)
8

B

מחיר תהליך קומפלט
בש"ח לא כולל מע"מ

לדוגמא בלבד

C

))A*B=C
סה"כ עלות להשוואת
הצעות בש"ח (לא כולל
מע"מ)
לדוגמא בלבד

1
לדוגמא בלבד

לדוגמא בלבד

2
לדוגמא בלבד

הערות לטבלה א'
 .17תהליכים כהגדרתם בסע'  2.1.5למפרט הטכני ונספח – D

לדוגמא בלבד

אגף רכש והתקשרויות
מורכבות

#

התהליך

1

אשרור או שינוי פרטי משרה

משאבי אנוש

מורכב

תחום

2

הסטת תקן פנוי

משאבי אנוש

מורכב

3

ניוד עובד

משאבי אנוש

בינוני

4

הזמנת עיתונות יומית

הדרכה

פשוט

5

התקנה/העתקה/שינוי תכונה של טלפון קווי

תקשורת

פשוט

6

הזמנת כיבוד

לוגיסטיקה

פשוט

7

הזמנת זר פרחים לעובד חדש

לוגיסטיקה

פשוט

8

הזמנת זר מתוק (לעובד חולה)

לוגיסטיקה

פשוט

9

הזמנת סל שירותי אבל

לוגיסטיקה

פשוט

10

הזמנת שי פרידה

לוגיסטיקה

פשוט

11

הזמנת לינה לעובד

לוגיסטיקה

פשוט

 .18התשלום עבור פיתוח תהליכים נוספים (מעבר ל 11-המפורטים במפרט) יהא בהתאם למחירים הנקובים בטבלה א'
לעיל.
 .19יובהר כי הצעתו של המציע כוללת אחריות לפעילותו התקינה ולזמינותו של כל רכיב אשר יסופק על ידו ,לתקופה של 12
חודשים מיום אישור קבלה סופי בכתב מאת המזמין כאמור בסע'  4.7למפרט.
במסגרת תקופת האחריות יעניק הספק לרכבת  ,ללא תמורה נוספת ועל חשבונו של הספק ,את השירותים כמפורט
בהסכם ובמפרט זה.
 .20הקמת ממשקים במערכת
 .aיצוין כי שני התהליכים הראשונים מוגדרים ברמת מורכבות "מורכב" וזאת מאחר שהקמת כוללת את מרבית
ממשקי המערכת .הממשקים יוקמו במקביל לפיתוח תהליכים מס'  2 + 1מרשימת התהליכים המפורטים
לעיל ובנספח  Dהמצורף למפרט.
 .bיודגש כי הממשקים אותם יידרש המציע להקים כלולים בהצעתו הכספית של המציע במסגרת המכרז
ועליהם לא תשולם כל תמורה נוספת.
 .21יובהר כי היה והודיע* המזמין על שינוי ו/או עדכון ו/או ביטול תהליך המצוין ב 11-התהליכים המפורטים לעיל
והמרתו/שינויו לתהליך אחר באותה רמת מורכבות ,התמחור יהא זהה בהתאם להצעת המחיר אשר ניתנה בגין אותו
תהליך ובלבד כי מדובר בתהליך שבמסגרת  11התהליכים להקמת המערכת.
*הודעה כאמור תהא בכתב מטעם המזמין ותימסר למציע הזוכה טרם תחילת עבודה פיתוח התהליך המקורי בפועל.

טבלה ב'  -תמחור רישיונות

אגף רכש והתקשרויות
B
A

C

מס"ד

סוג משתמש
מערכת

אומדן כמות
משתמשים
(שנתית)

מחיר חודשי לרישיון
בש"ח לא כולל מע"מ

מחיר לשנה בש"ח לא
כולל מע"מ
12*B*A

1

רישוי מערכת -
אדמין

לדוגמא בלבד

לדוגמא בלבד

לדוגמא בלבד

2

רישיון מנהל
מאשר

לדוגמא בלבד

לדוגמא בלבד

לדוגמא בלבד

3

רישיון מנהל
תהליך

לדוגמא בלבד

לדוגמא בלבד

לדוגמא בלבד

4

רישיון משתמש
קצה

לדוגמא בלבד

לדוגמא בלבד

לדוגמא בלבד

אגף רכש והתקשרויות

טבלה ג' – תחזוקה

סעיף

תיאור
הפריט

1

תחזוקה

סה"כ הצעת
המציע בשורת
סיכום בטבלה
א'
(לא כולל מע"מ)
A

סה"כ הצעת
המציע לעלות
תחזוקה לשנה
בש"ח לא כולל
מע"מ

סה"כ
הצעת
המציע
לעלות
תחזוקה
לשנה
בש"ח (לא
כולל
מע"מ)

B

C

אומדן כמויות
בשנים לצורך
השוואת
הצעות בלבד
D

סה"כ עלות
תחזוקה לצורך
השוואת הצעות
בלבד בש"ח (לא
כולל מע"מ)

E

()C * D=E

)(A*B=C

___%
מערך
המערכת

לדוגמא
בלבד

6

לדוגמא בלבד

_____ש"ח

הערות לטבלה ג'
 .22יצוין כי בעמודה  Aבטבלה הנ"ל ,תצוין סך הצעתו של המציע בתמחור טבלה א' ("מודל תהליכים במערכת") המהווה
את ערך המערכת .ההנחה אשר המציע מתבקש ליתן בטבלה ג' תוכפל עמודה  Aבטבלה לעיל – תוצאת המכפלה תופיע
בעמודה .C
לאחר מכן תבוצע מכפלה אוטומטית של עמודה  Cבעמודה ( Dאומדן כמויות בשנים לצורך השוואת הצעות) ותוצאת
המכפלה אשר תהווה הצעתו של המציע תופיע בעמודה .E
 .23יוער כי לעניין אחריות הספק -שירותי אחריות הנם למשך  12חודשים ממועד קבלת אישור בכתב מאת המזמין אודות
השלמת רכיב בפרויקט (להלן" :תקופת האחריות") וזאת ללא כל תמורה נוספת מצד המזמין ,אלא על חשבונו של המציע.
 .24שרותי תחזוקה הנם מתום תקופת האחריות ועד תום תקופת הסכם.
 .25שרותי תחזוקה ישולמו למציע הזוכה במתכונת אחוז ממערכת.
 .26התשלום יבוצע אחת לרבעון.
 .27יוער כי לאורך חיי החוזה צפוי גידול של כמות התהליכים במערכת.
 .28למען הסר ספק ,תקופת ההסכם כאמור בסע'  24לעיל ,הנה לרבות תקופת האופציה.

 .29תשומת הלב כי גובה תחזוקת המערכת תוגבל עד  . 12%מציע אשר הצעתו בגין שרותי תחזוקה תהא מעל ,12%
תתוקן הצעתו ל.12%-

אגף רכש והתקשרויות

טבלה ד' -עלות שינויים ותוספות

מס"ד

1

אחוז הנחה אחיד
לשרותי שו"ש בש"ח

סה"כ עלות שו"ש בש"ח להשוואת הצעות
(לא כולל מע"מ)

אומדן כספי לתקופת
ההתקשרות הראשונה
להזמנת שינויים
ושיפורים לצורך
השוואת הצעות בלבד
P

M

T
( ) P- (P*M)=T

₪ 150,000

לדוגמא בלבד

לדוגמא בלבד

 .30הצעתנו עבור שירותים מקצועיים ("שו"שים ") אשר יוזמנו ויבוצעו לפי שעות ,בהתאם לתעריף המקסימאלי לשעה
(המחיר לשעה שנקבע על ידי הרכבת) ,מובהר כי התשלום יהיה בכל מקרה לפי ביצוע עבודה בפועל ובהתאם לאחוז
ההנחה המוצע על ידינו  .בגין כל שו"ש תינתן תקופת אחריות בת  12חודשים.
-P .31א ומדן כספי לתקופת ההתקשרות הראשונה להזמנת שינויים ושיפורים לצורך השוואת הצעות בלבד הינו 150,000
(מאה וחמישים אלף שקלים .)₪
למען הסר ספק מובהר כי מדובר בהערכה בלבד ואין באמור לחייב את הרכבת להזמין שינויים ושיפורים בכמות כלשהי
והספק מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת בעניין זה.
 -M .32אחוז ההנחה האחיד המוצע ע"י המציע .
 -T .33סה"כ להשוואת הצעות טבלה P- (P*M)=T -4
 .34יובהר ויודגש כי אחוז ההנחה אשר ינתן ע"י המציע בטבלה  , 4ישמש את הרכבת לתמחור שעת עבודה של כל
בעל תפקיד כמפורט במחירון שלהלן.

טבלה ד'  -עלות מחירון מוסכם – בשעות יחידות

סעיף

הפניה לסע' במפרט

מנהל פרויקט

1

₪ 250
מנתח מערכות

2

₪ 250
תכניתן

3
סע'  4.9במפרט
4
5
6

תיאור העבודה/השרות

עלות שעה בש"ח
(לא כולל מע"מ)

₪ 250
מומחה

UX

₪ 200
מטמיע/מדריך/בודק
₪ 200
אחר
₪ 150

אגף רכש והתקשרויות

טבלה ( 5טבלה ה') -הצעה כספית סופית מרכזת -מכרז 1199
סעיף

מס' טבלה

1

טבלה א'

2

טבלה ב'

3

טבלה ג'

4

טבלה ד'

סה"כ עלות לטבלה בש"ח (לא כולל
מע"מ)

לדוגמא בלבד
לדוגמא בלבד
לדוגמא בלבד
לדוגמא בלבד

סה"כ הצעת המציע לטבלה ה' בש"ח (לא כולל מע"מ)

לדוגמא בלבד

תאריך _____________
חותמת חברה __________________
חתימת מורשה/י חתימה _____________

נספח  -A3תצהיר בהתאם להוראת חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ,התשל"ו1976-
(לצורך הוכחת עמידה בתנאי מקדמי )3.1

אגף רכש והתקשרויות
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

המו נחים 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

תאריך ההרשעה
[חודש ושנה]

פירוט העבירה
[מספר סעיף ושם החוק הרלבנטי]

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

נספח A4
להוכחת עמידה בתנאי מקדמי 3.2

אגף רכש והתקשרויות

מכרז פומבי מס'  - 1199להקמה ואספקה ,התקנה ,אחריות ותחזוקה של "מערכת למיכון תהליכים"
אני הח"מ _________________ ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כלהלן:
 .1הנני משמש/ת בתפקיד _________________ מטעם ____________________________ (להלן" :המציע")
ומוסמך/כת לתת תצהירי זה בשמו.
 .2הנני עושה תצהיר זה בשם המציע המבקש להתקשר עם המזמינה במסגרת מכרז מספר ( 1199להלן" :המכרז").
 .3המציע הינו ספק מורשה  /מפיץ מורשה ,בישראל ,של יצרן מוצר מדף בתחום הBusiness Process -
 Management/Business Process Automationהמוצע על ידו במכרז להקמה ופיתוח המערכת.
הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.
חתימה וחותמת_________________
תפקיד___________________

שם החותם____________________

תאריך___________________________

אישור
הריני לאשר כי ביום _________________________ התייצב בפני עו"ד _____________________ מרח'
____________________מר/גב’ _______________ המוכר/ים לי באופן אישי/שזוהה/זוהו על ידי באמצעות תעודת
זהות שמספרו/ם ______________ ,______________ ,ולאחר שהזהרתיו/יהם כי עליו/הם לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
__________________
חתימה וחותמת

______________
שם

נספח A5
מענה לתנאי סף  3.3ניסיון המציע
מכרז פומבי מס'  - 1199להקמה ואספקה ,התקנה ,אחריות ותחזוקה של "מערכת למיכון תהליכים"

אגף רכש והתקשרויות
החל משנת  2013ועד מועד להגשת הצעות ,המציע ביצע ,בין כקבלן ראשי ובין כקבלן משנה 3 ,פרויקטים
בישראל של אפיון ,הקמה ,הטמעה ותחזוקת "מערכת מיכון תהליכים".
 17.1.1בכל אחד משלושת הפרויקטים ישנם  6תהליכים לפחות.
 17.1.2כל אחד משלושת הפרויקטים הנו בהיקף כספי של . ₪ 300,000
 17.1.3בכל אחד משלושת הפרויקטים מעל  100משתמשים.
 17.1.4פרויקט אחד מתוך שלושת הפרויקטים הסתיים לפחות בשנת  2016ונמצא בשלב תחזוקה של
המערכת

* מובהר ומודגש כי המציע רשאי להציג  2פרויקטים שבוצעו על יד חברות קשורות למציע ובלבד
ולפחות פרויקט אחד מבין השלושה בוצע על ידי המציע.
* מובהר ומודגש כי המציע רשאי להציג  2פרויקטים שבוצעו בחו"ל ובלבד ולפחות פרויקט אחד
מבין השלושה בוצע בישראל.
 .1על המציע למלא את הטבלאות להלן.
 .2על המציע לחתום בתחתית נספח זה באמצעות מורשה חתימה מטעמו.
 .3המידע אשר יפרט המציע ,ישמש את הרכבת לצורך בדיקת עמידתו בתנאי סף  3.3וכן ישמש לניקוד הצעתו של
המציע ,בהתאם לאמות המידה האיכותיות אשר הוגדרו במסמכי המכרז.
 .4מובהר ,כי לצורך ניקוד אמת המידה ,הרכבת תבחן ותנקד את הלקוחות ,בהתאם לסדר הופעתם במסמכי הצעת
המציע.

לקוח מס' 1
 .1שם הלקוח._______________________________________________________ _____ :
 .2השירות ניתן החל משנת______________________ :ועד לשנת.____________________:
 .3הפרויקט בוצע בארץ /בחו"ל (יש להקיף בעיגול את תשובתך)
 .4הפרויקט בוצע ע"י המציע  /חברה קשורה למציע (יש להקיף בעיגול את תשובתך)
 .3.5האם הפרויקט כלל אפיון ,הקמה ,הטמעה ותחזוקת מערכת מיכון תהליכים?

כן

 /לא (יש להקיף בעיגול את תשובתך).

 .4.6בפרויקט ישנם  6תהליכים לפחות  -כן  /לא (יש להקיף בעיגול את תשובתך).
 .5.7הפרויקט הנו בהיקף כספי של  -₪ 300,000כן  /לא (יש להקיף בעיגול את תשובתך).
.6.8

בפרויקט הנ"ל מעל  100משתמשים -כן  /לא (יש להקיף בעיגול את תשובתך).

שם איש קשר אצל הלקוח:
.7.9
______________ _______________________________________________________.
טל ________________________________ :נייד________________________________ :

אגף רכש והתקשרויות

דוא"ל.___________________________________________________________________ :

לקוח מס' 2
 .1שם הלקוח._______________________________________________________ _____ :
 .2השירות ניתן החל משנת______________________ :ועד לשנת.____________________:
 .3הפרויקט בוצע בארץ /בחו"ל (יש להקיף בעיגול את תשובתך)
 .4הפרויקט בוצע ע"י המציע  /חברה קשורה למציע (יש להקיף בעיגול את תשובתך)
 .3.5האם הפרויקט כלל אפיון ,הקמה ,הטמעה ותחזוקת מערכת מיכון תהליכים?

כן

 /לא (יש להקיף בעיגול את תשובתך).

 .4.6בפרויקט ישנם  6תהליכים לפחות  -כן  /לא (יש להקיף בעיגול את תשובתך).
 .5.7הפרויקט הנו בהיקף כספי של  -₪ 300,000כן  /לא (יש להקיף בעיגול את תשובתך).
.6.8

בפרויקט הנ"ל מעל  100משתמשים -כן  /לא (יש להקיף בעיגול את תשובתך).

שם איש קשר אצל הלקוח:
.7.9
______________ _______________________________________________________.
טל ________________________________ :נייד________________________________ :
דוא"ל.___________________________________________________________________ :

המשך נספח A5

לקוח מס' 3

טבלה מעוצבת

אגף רכש והתקשרויות

 .1שם הלקוח._______________________________________________________ _____ :
 .2השירות ניתן החל משנת______________________ :ועד לשנת.____________________:
 .3הפרויקט בוצע בארץ /בחו"ל (יש להקיף בעיגול את תשובתך)
 .4הפרויקט בוצע ע"י המציע  /חברה קשורה למציע (יש להקיף בעיגול את תשובתך)
 .3.5האם הפרויקט כלל אפיון ,הקמה ,הטמעה ותחזוקת מערכת מיכון תהליכים?
כן  /לא (יש להקיף בעיגול את תשובתך).
 .4.6בפרויקט ישנם  6תהליכים לפחות  -כן  /לא (יש להקיף בעיגול את תשובתך).
 .5.7הפרויקט הנו בהיקף כספי של  -₪ 300,000כן  /לא (יש להקיף בעיגול את תשובתך).
.6.8

בפרויקט הנ"ל מעל  100משתמשים -כן  /לא (יש להקיף בעיגול את תשובתך).

שם איש קשר אצל הלקוח:
.7.9
______________ _______________________________________________________.
טל ________________________________ :נייד________________________________ :
דוא"ל.___________________________________________________________________ :

שם החותם____________________ תפקיד_____________________:
חתימת מורשה חתימה _________________

חתימת המציע __________________

תאריך___________________________

נספח A6
נוסח מחייב לערבות ההצעה

אגף רכש והתקשרויות
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 ( ₪ 50,000במילים" :חמישים אלף שקלים חדשים") ,שתדרשו מאת המבקש ,בקשר למילוי
התחייבויותיו על פי מכרז פומבי מס'  - 1199מכרז פומבי מס'  - 1199להקמה ואספקה ,התקנה ,אחריות ותחזוקה של
"מערכת למיכון תהליכים" .אנו מתחייבים 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 לפחות עד ליום 01.05.2020.3001.078.2020

בכבוד רב,

____________________________
שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה

___________________________
שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה

נספח  -A7סעיפי חובה -מענה לתנאי סף 3.5

מכרז פומבי  -1199להקמה ואספקה ,התקנה ,אחריות ותחזוקה של "מערכת למיכון תהליכים"

תצהיר המציע בדבר טבלת ריכוז סעיפי חובה למענה המציע  -כן/לא
מובהר ומודגש כי מציע אשר לא ענה ,בטבלה שלהלן ,על אחד או יותר מהסעיפים בסימון "כן" – הצעתו
תפסל.

אגף רכש והתקשרויות
 סעיף ללא מענה (כן/לא) עלול לגרום לפסילת ההצעה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת).
 רשם המציע בטבלה שלהלן הערות ו/או הסתייגויות ו/או תיקונים ו/או שינוי נוסח ,רשאית הרכבת
להתייחס לסעיף זה כ-לא עומד (לא).
 יודגש כי על המערכת המוצעת על ידי המציע במכרז שבנדון לעמוד בכל דרישות החובה המפורטות בטבלה
שלהלן בעת הגשת ההצעות ולאורך כל חיי ההתקשרות ,לרבות בתקופת האופציה.
מסד
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

תיאור הדרישה
המערכת המוצעת מאפשרת בניית טפסים /מסכים ,לרבות
הגדרת שדות ופקדים ,על ידי משתמשי המערכת המורשים לכך
המערכת המוצעת מאפשרת הגדרת חוקים עסקיים לתהליכים
השונים והרצת התהליכים על ידי משתמשי המערכת המורשים
לכך
המערכת המוצעת מאפשרת את ניהול הישויות ()Entities
השונות במערכת לרבות ניהול ההרשאות וניהול תצורת
המערכת על ידי משתמשי המערכת המורשים לכך
המערכת המוצעת כוללת שולחן עבודה/פורטל משתמשים
המאפשר להציג לכל משתמש את המשימות והתהליכים
הרלוונטיים אליו
המערכת מאפשרת להגדיר זמני יעד לכל תהליך ולכל שלב
בתהליך על ידי המשתמשים המורשים לכך
המערכת כוללת מנגנון המאפשר מדידת זמני התהליכים
המתבצעים במערכת
המערכת כוללת מנגנון לבניה והגדרת תצוגות /דשבורדים
לניטור תהליכים בזמן אמת
המערכת שומרת את ההיסטוריה של הפעולות שבוצעו
בתהליכים השונים ומאפשרת איתור ותחקור של רשומות על פי
הצורך באמצעות הפקת דוחות ,דשבורדים .
המערכת תאפשר יצוא רשומות מהתהליכים השונים לקובץ
אקסל.CSV/
המערכת עובדת בתצורה -WEBית (באמצעות דפדפן) ללא
צורך בהתקנה של  Clientבתחנות העבודה של המשתמשים.
המערכת תומכת בדפדפנים Internet Explorer11,
 Chrome,בגרסתם המעודכנת וקדימה עם תמיכה של לפחות
 2גרסאות אחורה .
המערכת תומכת בעבודה על מערכות הפעלה Windows 7
ומעלה
המערכת מותאמת לשימוש במכשירי ( Mobileטלפונים
סלולריים ,טאבלטים וכו') באמצעות אתר רספונסיבי על גבי
הדפדפנים  Chromeו Safari-לפחות
המערכת תומכת בהזדהות של שני סוגי משתמשים:
 .1הזדהות מבוססת  - Active Directoryלמשתמשים
שמנוהלים בActive Directory-
 .2הזדהות באמצעות מנגנון של המערכת  -למשתמשים
שאינם מנוהלים בActive Directory-

לציין את הנתון תיאור של הפתרון וכיצד עומד
(לסמן כן/לא)
בדרישה
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא

כן  /לא
כן  /לא

כן  /לא

כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא

אגף רכש והתקשרויות
.12

SDK/API
המערכת כוללת  SDK/APIאשר מאפשר את הרחבת השירות
של מוצר המדף ( )COTSוישמש לתמיכה ויכולות פיתוח
לוגיקות תהליכים שאינם ניתנים ליישום במערכת OOB
).(Out Of Box
 SDK/APIכולל קבצי הסבר ,מדריכים וכל הנדרש לפיתוח
המערכת.

כן  /לא

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.

חתימה וחותמת_________________
תפקיד___________________

שם החותם____________________

תאריך___________________________

המשך נספח A7
אישור
הריני לאשר כי ביום _________________________ התייצב בפני עו"ד _____________________ מרח'
____________________מר/גב’ _______________ המוכר/ים לי באופן אישי/שזוהה/זוהו על ידי באמצעות
תעודת זהות שמספרו/ם ______________ ,______________ ,ולאחר שהזהרתיו/יהם כי עליו/הם לומר את
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

__________________

______________

חתימה וחותמת

שם

נספח A8

תצהיר מענה המציע לבדיקת אמות המידה 5.3.1 -ו5.3.2-
מכרז פומבי  -1199להקמה ואספקה ,התקנה ,אחריות ותחזוקה של "מערכת למיכון תהליכים"
אני הח"מ _________________ ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כלהלן:
 .1הנני משמש/ת בתפקיד _________________ מטעם ____________________________ (להלן" :המציע")
ומוסמך/כת לתת תצהירי זה בשמו.

אגף רכש והתקשרויות
 .2הנני עושה תצהיר זה בשם המציע המבקש להתקשר עם המזמינה במסגרת מכרז מספר ( 1199להלן" :המכרז").
 .3איכות מוצר המדף:
יש לפרט אילו דרישות קיימות  out of the boxבמוצר הקיים כחלק מניקוד איכות המוצר.
קיים
כן/לא

מסד

הדרישה

תיאור

.1

הגדרת הרשאות
לתקופה

אפשרות הגדרת הרשאות לתקופה מוגדרת

.2

אפשרות לביצוע
אסקלציה על
בסיס אי עמידה
ב  SLAמוגדר

ניתוב תהליך לגורם מטפל אחר במידה והגורם המטפל
המקורי לא עמד ב  SLAהמוגדר לו.

.3

התייעצות
בתהליך

אפשרות לבצע 'התייעצות' בתהליך מול גורם פנים ארגוני.
ההתייעצות תכלול:

כן  /לא
כן  /לא

כן  /לא

 העברת התהליך ,אל גורם מייעץ שאיננו חלק בתהליך
באמצעות בחירה ידנית מתוך רשימה.
 החזרת תשובה של הגורם המייעץ לשולח
 תיעוד התשובה כחלק מהתהליך
.4

חיבוריות

חיבוריות מובנה לצורך ממשקים למערכות אחרות

כן  /לא

.5

דוחות BI

.6

ניהול הרשאות
גמיש
היסטוריית
פעילות
המשתמשים
תצוגת זמן אמת

.9

כמות סביבות

יכולת בנייה והפקת דוחות  BIונתונים סטטיסטיים על
הפעילות המתבצעת במערכת ואפשרות ביצוע שאילתות על
כל המידע הניהולי
ניהול הרשאות גמיש ומודולרי של משתמשים ()USERS
ותפקידים ()ROLES
מעקב  AUDIT TRAILמלא על עבודת המשתמשים,
שמירה ושליפה של היסטוריית הפעילות של המשתמשים
במערכת.
גמישות בהגדרה ובאופן הצגת מידע בזמן אמת למשתמשים
מסוגים שונים
כמות סביבות מעבר ל 3-המחויבות סע'  2.7.1למפרט

כן  /לא

.7
.8

כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא

המשך נספח A8
 .4מצגת המענה
מסד

קריטריון

.4

תיאור המוצר והפתרון המוצע ליישום ברכבת
הסבר\תיעוד
א.
בהרחבה על מוצר ה-
והיכולות
COTS
שלו.

אופן הניקוד

הערכת המזמינה למענה המציע בסעיף זה
ציון 100%

אישור
והפניה
למסמכי
המצגת

אגף רכש והתקשרויות

לגיבוש

ועיצוב

יינתן למציע אשר התרשמות המזמינה
ממענה המציע לסעיף זה הינה מצוינת וכי
הוא נותן מענה מיטבי לכל הדרישות

ב.

תהליך העבודה
הפתרון מול הלקוח.

ג.

אופן ניהול המשתמשים וההרשאות
בקונפיגורציה הנדרשת ברכבת.

ציון 80%

ד.

אופן היישום והפיתוח ,ממשקים
וחיבורים למערכות קיימות ברכבת.

ה.

תוכנית העבודה לניהול הפרויקט
לרבות שגרות העבודה בין הרכבת
למציע.

יינתן למציע אשר התרשמות המזמינה
ממענה המציע לסעיף זה הינה טובה וכי הוא
נותן מענה טוב לכל הדרישות
ציון 50%
יינתן למציע אשר המענה שהציע לסעיף זה
עונה בחלקו על כל הדרישות.
ציון 0%
יינתן למציע אשר המענה שהציע לסעיף זה
לא מתאים ולא נותן מענה לנדרש.

.5

ארכיטקטורת הפתרון הטכני
ארכיטקטורת המערכת המוצעת (שרטוט
ומלל) כולל התייחסות לנושאים ,כגון :רכיבי
המערכת (תקשורת ושרתים) במכלולים
השונים.
א .ארכיטקטורת המערכת המוצעת
(שרטוט ומלל) כולל התייחסות
לנושאים ,כגון :רכיבי המערכת
(תקשורת ושרתים) במכלולים
השונים
ב .קישורים בין מערכות ,תהליכי גיבוי
ושרידות ,סביבת ניהול וניטור ,בסיסי
נתונים ,קצבי התקשורת ,ניהול
תעבורה ,שירות וכדומה.
ג .על הספק להציג את יכולת הגידול של
המערכת  ,כך שניתן יהיה להרחיב
את המערכת או לקשרה למערכות
תפעוליות של הרכבת ,וכן להתאימה
לשינויים בעבודת הארגון ולדרישות
עתידיות אחרות.

הערכת המזמינה למענה המציע בסעיף זה
ציון 100%
יינתן למציע אשר התרשמות המזמינה
ממענה המציע לסעיף זה הינה מצוינת וכי
הוא נותן מענה מיטבי לכל הדרישות
ציון 80%
יינתן למציע אשר התרשמות המזמינה
ממענה המציע לסעיף זה הינה טובה וכי הוא
נותן מענה טוב לכל הדרישות
ציון 50%
יינתן למציע אשר המענה שהציע לסעיף זה
עונה בחלקו על כל הדרישות.
ציון 0%
יינתן למציע אשר המענה שהציע לסעיף זה
לא מתאים ולא נותן מענה לנדרש.

.6

קונספט מערכת
א .קונספט מערכת כולל חוויית המשתמש
והמחשה של העיצוב ושכבת התצוגה
של המערכת באמצעות סכימות
מסכים ,פירוט המבנה שלהם ,תוך ציון
התנהגויות ממשק המשתמש ,זרימת
המסכים וסקירה של רכיבי המערכת
השונים ,וכן הצגת סקיצות עיצוביות
הקונספט
הכנת
(–)look&feel
העיצובי של המסכים בהתאם.

הערכת המזמינה למענה המציע בסעיף זה
ציון 100%
יינתן למציע אשר התרשמות המזמינה
ממענה המציע לסעיף זה הינה מצוינת וכי
הוא נותן מענה מיטבי לכל הדרישות
ציון 80%

אגף רכש והתקשרויות
ב .המצגת תכלול המחשה של תהליך
אחד ,אשר בוצע ע"י המציע עבור לקוח
בחמש השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעה במכרז זה ,דומה ככל
הניתן לתכולת הפרויקט ,כולל תאור
לוגיקה ,ממשק משתמש ועיצוב כאמור
לעיל בס"ק א'.

יינתן למציע אשר התרשמות המזמינה
ממענה המציע לסעיף זה הינה טובה וכי הוא
נותן מענה טוב לכל הדרישות
ציון 50%
יינתן למציע אשר המענה שהציע לסעיף זה
עונה בחלקו על כל הדרישות.
ציון 0%
יינתן למציע אשר המענה שהציע לסעיף זה
לא מתאים ולא נותן מענה לנדרש.

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.
חתימה וחותמת_________________
תפקיד___________________

שם החותם____________________

תאריך___________________________

אישור
הריני לאשר כי ביום _________________________ התייצב בפני עו"ד _____________________ מרח'
____________________מר/גב’ _______________ המוכר/ים לי באופן אישי/שזוהה/זוהו על ידי באמצעות תעודת
זהות שמספרו/ם ______________ ,______________ ,ולאחר שהזהרתיו/יהם כי עליו/הם לומר את האמת וכי יהיה
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
__________________
חתימה וחותמת

______________
שם

נספח A9
לכבוד
רכבת ישראל

התחייבות היצרן

אני הח"מ ________________ ת.ז _______________ .מחברת _______________( ,להלן" :החברה") אשר הינה
יצרן המערכת המוצעת במסגרת מכרז ( 1199להלן" :המכרז") ,על ידי המציע _________________ (להלן" :המציע"),
מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

אגף רכש והתקשרויות
 )1המציע ,אשר מציע מוצר מדף בתחום הBusiness Process Management/Business Process Automation -
מתוצרתנו כהגדרתו במכרז ,הינו ספק מורשה מטעמנו למכירה ולאספקה של המוצר המוצע כמוגדר במכרז.
 )2במהלך תקופת ההתקשרות בין המזמינה לבין המציע (אם הצעתו תזכה במכרז) ,אנו מתחייבים כלפיכם להעניק את
מלוא הגיבוי ושירותי תמיכה למציע ולמוצר המוצע על ידי המציע וכל הנדרש למילוי התחייבויותיו בגין אספקת
מוצר המדף במסגרת מכרז זה..
 )3אנו מתחייבים כלפיכם לסייע בשמירה על רציפות במתן שירותי התמיכה למוצר המדף מתוצרתנו על ידי שיתוף
פעולה בהעברת השירותים לספק חדש שייבחר וזאת במקרה בו ייבצר מהמציע להמשיך לתת את השירותים כנדרש.

שם היצרן_________________________ :
חותמת_________________________ :
שם החותם ותפקיד אצל היצרן_________________________ :

אגף רכש והתקשרויות

נספח A10
הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך
מכרז פומבי מס' 1199

 .1בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכוח הדין ,לרבות חוק העונשין ,התשל"ז ,1977-אנו הח"מ
___________________________________________ 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.

 .2במידה 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.
 .3אנו 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)_______________________________ :

אגף רכש והתקשרויות

נספח A11
התחייבות לשמירת סודיות
מכרז פומבי מס' 1199
אל :רכבת ישראל בע"מ
.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
העבודות נשוא הזמנה זה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם המידע הגיע בקשר עם עשי ית 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)__________________ :

נספח A12

אגף רכש והתקשרויות

תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז
מכרז פומבי מס' 1199
 .1אני 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:
 .2הנני משמש כמורשה חתימה בחברת _________________
ח.פ _______________ .והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם המציע.

בע"מ

(להלן:

"המציע")

 .3אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
 .4המחירים ו/א ו 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.
 .5המחירים 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.
 .6לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן.
 .7לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין בכוונתי
לעשות כן.
 .8לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .9הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה
פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 .10יש לסמן  Vבמקום המתאים
הנני מצהיר כי המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.
הנני מצהיר כי המציע נמצא תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז .אם כן ,אנא פרט:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 .11זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
תאריך _____________
שם  +חתימת מורשה חתימה ____________________
חותמת המציע _____________________

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה

אגף רכש והתקשרויות
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'  1199לכל דבר ועניין.

תאריך

עו"ד

חותמת

אגף רכש והתקשרויות

נספח A13
תצהיר המציע בדבר היעדר ניגוד עניינים
מכרז פומבי מס' 1199
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'
 – 1176הזמנה להציע הצעות למתן שירותי חקירות.

.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

אני מצהיר בזאת בנוגע להצעתו של המציע כדלקמן:

.4

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 מיידי 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

אגף רכש והתקשרויות

פרק ב' – נספח C
ההסכם ונספחיו
(מצורף בנפרד)

