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 התיחור הדינמי תקנון – הזמנהנספח ה' למסמכי ה

 

 56בלה ישהצעתם ק, יוזמנו מציעים הליך, בסיום בדיקת ההצעות שהוגשו במסגרת ההזמנהבמסמכי ה כאמור

בו יגישו המציעים להשתתף בתיחור דינמי מקוון,  ,הקבועות במסמכי ההזמנה לפי אמות המידה ,לפחות נקודות

תוכרז כזוכה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר בסיום התיחור, כאשר המציעה הצעות מחיר בצורה מקוונת, 

 . במכרז

לפי אמות  המציע כפי שנקבע במסמכי המכרז, הניקוד שיקבע לכל הצעה בתיחור הדינמי יורכב מהציון שקיבל

בגין הצעת המחיר הכוללת )תיחור המציע ( בתוספת הציון שקיבל 02%)הקבועות במסמכי המכרז המידה 

 (.02%)דינמי + מחיר לשעת פיתוח( 

 

 :ט הכללים לביצוע הליך התיחור הדינמיורילהלן פ

 

 כללי

יוצר מו"מ ה ,(ESV)המיוצגת בישראל ע"י חברת  EVISIONשל חברת  ECTמערכת  באמצעותההליך יתבצע 

  .בזמן אמתההצעות הכספיות  בין המציעים תוך שיפורדינמי 

הנושא יבחן במהלך תרגול  – בלבד וסיסמא חכם כרטיס באמצעות התיחור תמציעים יורשו להיכנס לזירה

 . הסיסמא הינה סיסמת כרטיס החכם כפי שהוגדרה בעת קבלת הכרטיס.כמפורט להלן הדמה

 

 מחיר הצעות הגשת

כפי שהיא בהצעת המחיר )כל רכיב המפורט  בה יתומחרתף בתיחור הדינמי יגיש הצעת מחיר תשישמציע 

 .בנפרד למסמכי המכרז(' זנספח מופיעה לידיעה בלבד ב

עד שלא יגיש הצעה אחת לפחות. לאחר הגשת הצעה  התיחור תלא יוכל לראות את ההתרחשויות בזיר המציע

)הכולל את  הצעתו של המשוקלל לניקוד בנוגע עדכנית מצב תמונת התיחוראורך  לכלהמציע  יקבל ,ראשונית

  לא. אובהליך מוביל על היותו  וכןוהצעת המחיר(,  המידה אמות לפי שקיבל הציון

 ההנחה ממדרגת בפחותהצעתו  לשפרהצעת מחיר, לא יוכל מציע  הגשתלאחר  –טווח שינויים בהצעות 

  .המינימאלית

)לצורך הבהרה נדגיש כי  זמן נקודת בכל המציע שלמהצעתו הכוללת  5.6%המינימאלית הינה  ההנחהמדרגת 

 הבגין כלל הרכיבים הינ ההנחה בגין כל רכיב יכולה להיות נמוכה ממדרגת ההנחה המינימאלית ובלבד שההנח

  .ה המינימלית(נחלפחות בגובה מדרגת הה

משוקלל זהה, תיקלט  ציון בעלותשתי הצעות התיחור הדינמי נקלטו במערכת ו מידהב - הצעות זהות בתהליך

לקחת  המציע עלתקבלה ראשונה למערכת, ומשוב מקוון יימסר למציע ההצעה השנייה כאמור. הההצעה ש

 הצעות.הבחשבון את זמני תגובת המערכת בתזמון הגשת 

 

   מועד התיחור

כאמור, מציעים שקבלו את הציון המינימאלי שנקבע במסמכי המכרז יוזמנו להשתתף בתיחור הדינמי שיתקיים 

אחד  במצב שבו משך התיחור יוארך. בלבד דקות 5.. משך התיחור הינו )תאריך משוער( .42.11.451ביום 

 כךדקות לפני תום מועד התיחור. במקרה זה יאופס שעון התיחור  . -מגיש הצעה חדשה פחות ממהמציעים 
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דקות. השעון הקובע הינו השעון של  .מצב בו לא יוגשו כלל הצעות במשך ב ייעצר תיחור. הדקות . שתישארנה

 שרת המערכת.

בל במערכת והסיכון בעניין זה עלולות שלא להתק תיחורשניות או פחות לפני תום הליך ה 16הצעות שיוגשו 

 על המציעים.  מוטל

 

  בתום הליך התיחור

ידרשו , בהם הם באמצעות הדואר הפנימי של המערכת הודעות בסיום התיחור, תשלח המערכת לכל המציעים

 הואהמשתתפים בתיחור הודיע כי מהיה ואחד או יותר לאשר אם בכוונתם להגיש הצעות נוספות או לא. 

יפתח התיחור הדינמי המקוון מחדש לשלוש דקות נוספות  ,משופרתמחיר  תצעה ולהגישמעוניין להמשיך 

 כמפורט לעיל. 

 

חובה יהיה על  –תקלה טכנית  והתגלתהייפתח התיחור לפי בקשתו של אחד המשתתפים, ובמידה ובמידה 

הדינמי ופתיחתו לאחר הטיפול  המשתתף להודיע על כך מבעוד מועד לצוות התמיכה, לצורך עצירת התיחור

דקות ללא הצעה,  .בתקלה הטכנית. משתתף לא יוכל לדרוש פתיחה מחדש של התיחור לאחר עצירתו בתום 

 יותר מאשר פעם אחת.

 

במידה שייפתח התיחור לפי המפורט לעיל, אין חובה על המציע המוביל בתיחור, או על כל מציע אחר, להמשיך 

ולהשתתף ולשפר את הצעתו. אולם כל ההצעות שהוגשו עד לאותו מועד תהיינה תקפות, ויחייבו את המציעים, 

 ובין אם לאו. פרות במועד זה והגישו הצעות משאם בין 

 

דקות  שתוגש תאריך את משך התיחור באופן אוטומטי לשלוש  חדשהת הנוספות, כל הצעה במהלך שלוש הדקו

יחלפו שלוש הדקות האחרונות מבלי שהוגשה הצעה חדשה על ידי ש לאחרממועד הגשת אותה הצעה. נוספות 

מור הם, יעבור התיחור הדינמי המקוון שוב למצב עצירה שבו יחול שוב האיני, לפי המאוחר מבהמציעים אחד

 לעיל לגבי המעבר למצב ההמתנה הראשון, עד סיום התיחור הדינמי המקוון.

 

. במקרה  Evision" ו/או מוקד השירות של חברתESVטיפול בתקלות טכניות בעת המכרז יטופלו ע"י אנשי " 

-562מוקד התמיכה,  – 6.65535-.5: )בטלפון  ESVשל תקלה טכנית, יפנה המציע בהקדם לאחד מנציגי חברת

( והלה ינסה מלווה לוועדת המכרזים של ענבל –שי בור  – 562-2655166אפרת פלנר מנהלת התמיכה,  – 2615435

על מנת לבחון  ענבלישנה תקלה מהותית יעביר הנציג הטכני את המידע לנציג  אםלפתור את התקלה בעצמו. ב

 את האפשרות לעצירת התיחור.

 

 הכנה להשתתפות בהליך

 תקין חיבורלצורך השתתפותו בתיחור הדינמי, נדרש כל מציע למחשב בעל  – בתיחורלהשתתפות  תנאי

 . או מערכת מתקדמת יותר windows XP - מייקרוסופט של הפעלה ומערכת לאינטרנט

נדרשים להיות בעלי קורא כרטיסים וכרטיס חכם המונפק ע"י אחד מהגורמים המאושרים  המציעיםכמו כן, 

 personal ID( וחברת /http://www.comsign.co.il)  Comsignחברת  –להנפקה ע"י משרד המשפטים 
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(sonalid.co.ilhttp://per/ .ניתן להשתמש בכרטיסים שהונפקו לחברה למטרות אחרות כגון דיווח למס הכנסה .)

 כל. הכרטיס להנפקת בהקדם לפנות חכם כרטיס אין שלהם למציעים מומלץ הזמנים בלוחות לעמודמנת  על

 .המציע על חלות הכרטיסים וקורא הכרטיס בגין, שקיימות ככל, העלויות

 

 תירגול

יתואם עם המשתתפים ע"י חברת מועד התרגול . ידמה את התיחור הדינמיבתרגול שענבל ממליצה להשתתף 

ESV.  י מוקד השרות להתקין את מערכת המכרזים של חברת עהמציעים יוזמנו"EVISION מציעים .

בתאריך ובשעה שיקבעו מולם בטרם השתתפותם.  ESVשמשתתפים בהליך יתבקשו להתאמן מול צוות חברת 

תכלול מעבר על הפורמט, חוקי ההליך והשתתפות בהליך דמה.  טלפון מוקד השרות  ESVההדרכה של צוות 

 .6.65535-.5 -הינו 

נציג המציע ההשתתפות בתיחור הדינמי תיעשה ע"י  מומלץ כי יש להדגיש כי על מנת להימנע מתקלות טכניות, 

 בה בוצע התרגול אותו המחשב, ואותה סביבת עבודהגול, וכן  כי התיחור יבוצע בשהשתתף בתר

 

 הגבלות

שההליך לא יופרע,  תמתחייב האינ ענבלעושה כל מאמץ לשמור על תקינות הליך התיחור. יחד עם זאת,  ענבל

ו בקווי יתנהל כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בהפעלת המערכת, בחומרה בתוכנה א

בעקיפין באחריות כלשהי בכל מקרה כאמור, לרבות  שא במישרין אותילא  ענבלמובהר בזאת כי התקשורת. 

 .מציע לא תתקבל מכל סיבה שהיאהבמקרה שבו הצעת 

במועד אחר שתקבע  או וו/או לבטל את התיחור ו/או לקיים מיד לאחריענבל שומרת לעצמה את הזכות לעצור 

 .הבלעדי דעתה שיקול פי על ףנוס תיחור

אשר  ענבלבמקרים המפורטים לעיל לא תהיה למציעים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי 

, לצאת בבקשה חדשה לקבלת הצעות, לנהל מו"מ עם המציעים חלקם או כולם מחויבת לא, אך תרשאי תהא

 .והבלעדי בהתאם לשיקול דעתה המלאוהכל 

 

http://personalid.co.il/

