מכרז  3-2020לרכישה ,אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי
ביאור ההליך המכרזי
 .1המכרז נערך במתכונת של מכרז עם שלב מיון מוקדם ,כמשמעו בתקנה 17ג לתקנות חובת המכרזים.
 .2המכרז כולל  3שלבים:
 .2.1שלב א' – המיון מוקדם :עיקרו של שלב זה הינו קביעת רשימת הפריטים בעבורם חלה העדפת תוצרת הארץ .בנוסף
תיבחן עמידת המציעים ודגמי הפריטים המוצעים על ידם ,בתנאי הסף של שלב זה .שלב זה פורסם באופן פומבי וכל
מציע רשאי להגיש הצעה לשלב זה.
 .2.2שלב ב'  -הבקשה המפורטת :בו יפורסמו הליכי התיחור הכספי ויבוצע הליך תיחור לפריטים עליהם חלה העדפת
תוצרת הארץ .עורך המכרז רשאי לקבוע לשלב זה ,תנאי סף ודרישות איכות נוספים על אלו שנקבעו בשלב הראשון.
שלב זה יפורסם רק לרשימת המציעים הסופית כפי שהוגדרה בשלב א' ורק המציעים הנכללים ברשימה זו יוכלו
להגיש הצעות לשלב זה.
 .2.3שלב ג' – תיחור דינמי מקוון :בו ייערך תיחור דינמי מקוון עבור הפריטים שעליהם לא חלה העדפת תוצרת הארץ.
בסיומו של שלב זה ינוקדו המציעים ברשימת המציעים הסופית בהתאם לניקוד אמות המידה כפי שיפורסמו על ידי
עורך המכרז ,וייבחרו הזוכים במכרז.
 .3מסמכי המכרז בגירסה  2כוללים עדכון וביאורים לגבי תהליך המכרז ,ולנוחיותכם מובא להלן תרשים זרימה של תהליך
המכרז .יובהר כי בכל סתירה בין מסמך זה לבין מסמכי המכרז ,האמור במסמכי המכרז הוא הקובע:

 כל מציע המעוניין לגשת למכרז נדרש להגיש מענה מלא כנדרש בפרק  2למסמכי המכרז.
 יש להגיש מענה עבור כלל הפריטים המובאים בנספח  5למסמכי המכרז ,ולפרט את יצרן הציוד ואת הדגם המוצע.
 בשלב זה נדרש כל מציע לסמן את הפריטים בנספח  5אשר בעבורם הוא מבקש העדפת תוצרת הארץ .כלומר ,מציע
אשר מגיש מוצר העומד בדרישות התקנות להעדפה ,והוא מבקש כי העדפה תחול על הפריט  -נדרש לסמן בעמודה
המתאימה בנספח .5
 כמו כן נדרש כל מציע לסמן את הפריטים בנספח  5אשר בעבורם הוא מבקש הגנה מאפליה לאור היותו של פריט
המוצע על ידו זכאי להגנה כאמור מכוח אמנת  .GPAכלומר ,מציע אשר מגיש מוצר העומד בדרישות אמנת ,GPA
והוא מבקש כי ההגנה תחול על הפריט  -נדרש לסמן בעמודה המתאימה בנספח .5
 עורך המכרז יפצל את רשימת הפריטים המלאה בנספח  5לשתי רשימות משנה :פריטים עליהם חלה העדפת
תוצרת הארץ ופריטים שעליהם לא חלה העדפה .עורך המכרז יפרסם רשימה זו בסיומו של שלב א'.
 מציעים אשר יעמדו בתנאי הסף למכרז והפריטים מתוצרתם יעמדו בדרישות המפרטים – יכללו ברשימת
המציעים הסופית ויעברו לשלב ב' של המכרז.
 תשומת לבכם כי בשלב המיון המוקדם לא נדרש להגיש מחירים – שלב זה הינו עבור קביעת רשימות הפריטים
בעבורם חלה העדפת תוצרת הארץ בלבד.

 רק מציעים הנכללים ברשימת המציעים הסופית ישתתפו בשלבים הבאים.
 בשלב זה יתקיים הליך תיחור כספי רק עבור הפריטים אשר עליהם קבע עורך המכרז כי חלה העדפת תוצרת
הארץ.
 אופן קיום הליך התיחור יפורסם בשלב ב' ,והוא יכלול ,בין היתר ,את אופן קביעת מחירי המחירון ומחירי
המקסימום לתיחור ,משקולות איכות ואופן קביעת ציון האיכות ,סוג התיחור ואופן ההגשה אליו ואת אופן בחירת
הזוכים למכרז כולו.
 הליך התיחור יהיה עבור מחיר טובין בלבד ,כאמור בתקנות העדפת תוצרת הארץ ,ובשלב ב' ייקבע מנגנון תמחור
השירותים עבור הטובין.
 בהתאם לכך ,גם אם מציע מסוים לא ביקש העדפת תוצרת הארץ על פריט ,אך נקבע כי הוא כלול ברשימת
הפריטים עליהם חלה העדפה – עליו להשתתף בהליך התיחור בשלב ב' ,עם אותו הדגם אותו הציע במסגרת
הצעתו לשלב א' כאשר העדפת תוצרת הארץ תחול עבור מציעים אחרים אשר ביקשו אותה.
 מציע יהיה מחויב להמשך ההליך המכרזי עם רשימת הפריטים אותם הציע בשלב א' למכרז במקרים הבאים:
 oכל הפריטים בעבורם קבע עורך המכרז כי תחול העדפת תוצרת הארץ.
 oכל הפריטים אשר הוצהר בעבורם כי הם זכאים להגנה מאפליה מכוח  – GPAובגין כך נקבע כי לא תחול
העדפת תוצרת הארץ עליהם )יובהר ,כי פריטים אלו יהיו כלולים בהליך התיחור בשלב ג' עם שאר
הפריטים עליהם לא תחול העדפת תוצרת הארץ(.
 ניתן יהיה להחליף פריטים אשר הסעיפים לעיל לא חלים עליהם ,בכפוף לאמור במסמכי המכרז.
 בסיום שלב ב' ,ייקבעו מחירים עבור כלל הפריטים ברשימת הפריטים עליהם חלה העדפת תוצרת הארץ.

 בשלב ג' יתקיים תיחור דינמי עבור שאר הפריטים הכלולים בנספח  ,5שעליהם נקבע כי לא חלה העדפת תוצרת
הארץ.
 התיחור בשלב ג' יהיה בהתאם למחירון ולמחירי המקסימום אשר נקבעו בשלב ב' של המכרז ,כאשר התיחור
הדינמי יתבצע בעבור מחיר משולב של אספקה והתקנה.
 מסמכי שלב ג' יכללו את המנגנון המלא לאופן ביצוע התיחור.
 בסיום התיחור הדינמי ייקבעו מחירים לפריטים עליהם לא חלה העדפת תוצרת הארץ .כך בסיומו של שלב זה,
יקבעו מחירים עבור כלל הפריטים בנספח ) 5עבור הפריטים עליהם חלה העדפת תוצרת הארץ בשלב ב' ועבור
הפריטים שההעדפה אינה חלה עליהם בשלב ג'(.
 עורך המכרז ישקלל את ציון ההצעה הסופי של כל מציע ,ידרג את המציעים ויבחר את המציעים הזוכים .ציון
ההצעה הסופי יורכב מהרכיבים הבאים ובהתאם למשקולות שיקבעו על ידו ויפורסמו בשלב ב':
 oציון ההצעה בשלב ב'
 oציון ההצעה בשלב ג'
 oציון האיכות
 כל מציע ידורג בהתאם לציון ההצעה הסופי שלו ,ובהתאם לכך ייקבעו המועמדים לזכייה במכרז.

