מאגר היועצים והמתכננים

א.

תנאי ההליך

.1

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן" :החברה" או "נתיבי איילון") עורכת מחדש את מאגר
היועצים והמתכננים שברשותה ,ומזמינה בזאת קבלת הצעות מחברות ,שותפויות ויחידים
להצטרפות למאגרי היועצים של החברה ,בהתאם להתמחויות ותתי ההתמחויות הנדרשים
לחברה.

.2

בכוונת החברה לפרסם באופן הדרגתי ,ומעת לעת ,את ההתמחויות ותתי ההתמחויות
הנדרשים לה ,ולפתוח מעת לעת את המערכת להגשת הצעות להתמחויות ותתי התמחויות
אלה.

.3

הגשת מועמדות להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה תתאפשר אך ורק
באמצעות המערכת הממוחשבת ,ולא תתאפשר הגשת מועמדות בכל דרך אחרת .הצעה
שתועבר אל החברה בדרך אחרת ושלא באמצעות המערכת הממוחשבת ,לא תטופל.

.4

מועמד יהיה רשאי להגיש את הצעתו ביחס לתחום התמחות אחד או יותר ,לפי שיקול דעתו.

.5

תנאי הסף להצטרפות למאגר בכל תחום התמחות ותת התמחות מפורטים בהרחבה ביחס
לכל התמחות ותת התמחות .לפירוט תנאי הסף לתת התמחות יש להקיש על תת ההתמחות
המפורטת ברשימת "קול קורא" בדף הכניסה למערכת .באם הסתיים "קול קורא" מסוים,
ניתן עדיין להגיש מועמדויות לתת ההתמחות נשוא ה"קול קורא" שהסתיים באמצעות
המערכת .לצורך כך יש לקרוא תחילה את נוהל הגשת המועמדות כפי שמופיע בדף הכניסה
למערכת תחת הקישור" :נוהל הגשת מועמדות שלא בתקופת הקול קורא" .לאחר קריאת
הנוהל ניתן להקיש על הקישור "לצפייה בקול קורא שהסתיימו" לקבלת רשימת תתי
ההתמחויות שפורסמו בעבר ולצפייה בתנאי הסף עבורן.

.6

מובהר ,כי אין באי עמידת מועמד בתנאי הסף שנקבעו ביחס להתמחות ותת התמחות
ספציפיים כדי למנוע מהחברה מלהכליל את אותו מועמד במאגר החברה בהתמחות ובתת
התמחות אחרים שביחס אליהם הוא ממלא אחר תנאי הסף.

.7

על המועמד לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים ,לרבות אלה הנדרשים לשם הוכחת
עמידתו בתנאי הסף ,הכל מפורט בהרחבה בטפסים שעל המועמד למלא .הצעה שתוגש ללא
כל המסמכים המבוקשים כאמור ,תהיה החברה רשאית ,אך לא חייבת לפסול אותה מטעם
זה בלבד ,ולא לדון בה .על המועמד לוודא ,כי שם המועמד והמספר המזהה בכל המסמכים
המוגשים ,לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול
ספרים) ,יהיה זהה .אם וככל שאין התאמה בשם המועמד ו/או במספר המזהה ,יצרף
המועמד אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך.

.8

אי מילוי פרט שנדרש מן המועמד למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות ההליך,
עלולים להביא לאי בדיקת ההצעה ולאי טיפול בה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
של החברה.

.9

בכל מקרה של שינוי בפרטים שנמסרו לחברה על ידי המועמד במסגרת הצעתו ,בין לפני
החלטת החברה באם לצרפו למאגר ובין לאחריה ,מתחייב המועמד לעדכן את החברה בדבר
כל שינוי כאמור.
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ההצעות תיבדקנה על ידי נתיבי איילון ,אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים
כפי שתמצא לנכון.

.11

החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לדחות כל הצעה שאיננה שלמה ,או ברורה ,או שאינה ערוכה
עפ"י דרישותיה ,וזאת עפ"י שיקול דעתה הסופי והבלעדי של החברה.

.12

החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות למועמד בדרישה
להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן,
לרבות בעניין המצאת כל מסמך ,אישור ,היתר או רשיון כנדרש לפי תנאי הליך זה.

.13

החברה שומרת על זכותה לבטל את ההליך ,מכל סיבה שהיא ,בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר
מועד הגשת ההצעות.

.14

המועד להגשת ההצעות ביחס לכל התמחות ותת התמחות יפורסם על ידי החברה .צפה
בטבלת קריאות "קול קורא" המופיע בדף הכניסה למערכת לפירוט המועדים להגשת
ההצעות.
הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות ,תטופל בהתאם לנוהל הגשת הצעות
שלא בתקופת "קול קורא" .לנוהל הגשת הצעות שלא בתקופת "קול קורא" ,יש להקיש על
הקישור "לנוהל הגשת מועמדות שלא בתקופת קול קורא" המופיע בדף הכניסה למערכת.

.15

החברה שומרת על זכותה לשנות ו/או להוסיף ו/או לתקן את תנאי הסף הנדרשים ביחס לכל
התמחות ותת התמחות ,ובכלל זה להוסיף דרישות לקורסים ו/או השתלמויות מקצועיות,
ובמקרה כאמור גם כל מי שיהיה רשום במאגר החברה יידרש למלא אחר התנאים החדשים,
כתנאי להותרתו במאגר החברה.

.16

בכל מקרה של אי בהירות ו/או לצורך שאלות ובירורים ,יש לשלוח דוא"ל לכתובת המופיעה
תחת הקישור "צור קשר" בתפריט המסך.

.17

מובהר ,כי אין בהליך זה ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח ליועץ ו/או למתכנן
המצטרף התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן ,והחברה
לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ ו/או מתכנן שהצטרף למאגר החברה .הזמנת עבודה
והתקשרותה של החברה עם יועץ ו/או מתכנן תבוצע לפי צורכי החברה בלבד ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי.

.18

המועמד יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך ,ולא יהא זכאי לכל שיפוי מנתיבי איילון
בגין הוצאות אלה.

.19

מודגש בזאת כי ,כל לשון זכר בהליך זה ,גם לשון נקבה במשמע ,ולהפך ,ולשון יחיד ,גם לשון
רבים במשמע ,ולהפך.

.21

הגשת בקשה תפורש ,בין היתר ,כהסכמה לכל אחד מהתנאים וההתניות המפורטות לעיל
ולהלן.

ב.

הליך ההצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה

.21

להלן תאור תמציתי של תהליך ההצטרפות למאגר היועצים והמתכננים .בכל מקרה ,על
המועמד לפעול בהתאם להנחיות המפורטות בכל אחד מן הטפסים שעליו למלא וכפי
שיונחה על ידי המערכת הממוחשבת.
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השלבים העיקריים בתהליך ההצטרפות למאגר הם כדלקמן:
21.1.1

שלב א' – בקשה לרישום מועמד :מילוי טופס רישום פרטי המועמד
("טופס חברה") הכולל פרטים מזהים וכו' ,וכן צרוף מסמכים ואישורים
נדרשים .לאחר מילוי ומשלוח הטופס האמור ,יתקבל אצל המועמד
אישור בדבר קליטת הטופס .אישור זה יכלול גם מספר מזהה וסיסמא
שיינתנו לכל מועמד.

21.1.2

שלב ב' :הגשת מועמדות להתמחויות ותתי התמחויות המבוקשות על ידי
המועמד ,בכפוף לתנאי סף מוגדרים.

דגשים לשלבים א' וב':
 על המועמד המעונין להצטרף למאגר להגיש את בקשתו לא יאוחר
מהתאריך האחרון להגשת הבקשות .את הבקשות ,כולל כל המסמכים
והאישורים הנדרשים ,ניתן להעביר אך ורק באמצעות המערכת
הממוחשבת .חומרים אשר ישלחו לנתיבי איילון באמצעים אחרים לא
יטופלו.
 את טופס רישום פרטי המועמד ("טופס חברה") יש למלא רק פעם אחת,
גם אם מוגשת מועמדות למספר התמחויות ותתי התמחויות.
 גם מועמדים הרשומים כיום במאגר החברה והעובדים היום עם החברה
חייבים להגיש בקשת הצטרפות למאגר המחודש.
21.1.3

שלב ג' :לאחר קבלת הבקשות להצטרפות למאגר החברה (הגשת "טופס
חברה" והבקשה לתת ההתמחות ,תבחן נתיבי איילון את הבקשות בחינה
טכנית קצרה (צרוף המסמכים הנדרשים ,מילוי כל הפרטים הנדרשים
וכיו"ב).
בנוסף ,תבחן החברה ,בבחינה ראשונית ולא מחייבת ,את עמידתו של
המועמד בתנאי הסף ואת הנתונים שנמסרו על ידו בבקשתו.
ככל שיימצא בבקשה פגם ,תהיה רשאית החברה לפנות למועמד בדרישה
להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר
למציע לעשות כן ,לרבות בעניין המצאת כל מסמך ,אישור ,היתר או
רשיון כנדרש לפי תנאי הליך זה.
ככל שיימצא כי המועמד אינו עונה על תנאי הסף שנקבעו ,תדחה בקשתו,
והודעה על כך תימסר לו.
למען הסר ספק מובהר ,כי אין בעובדה שבקשת מועמד עברה לשלב הבא
(שלב ד'-שלב הראיונות) ,כדי להוות אישור לכך שהמועמד עומד בתנאי
הסף ו/או כי הבקשה הוגשה כנדרש ו/או כדי למנוע מן החברה מלדחות
את הבקשה בשל הסיבות האמורות בשלבים מאוחרים יותר ,והקביעה
המחייבת בדבר עמידתו של המועמד בתנאי הסף ו/או עמידת הבקשה
שהוגשה בתנאים שנדרשו תהיה רק בסופו של ההליך ,ועם קבלת אישור
החברה לכך שבקשת המועמד להיכלל במאגר החברה אושרה על ידי
החברה.
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21.1.5

שלב ד' :בחינת עמידת המועמד בתנאי הסף שנקבעו וראיונות אישיים
21.1.4.1

נתיבי איילון תבחן את עמידת המועמד בתנאי הסף שנקבעו
על ידה .ככל שתמצא לנכון ,החברה תהיה רשאית לפנות
למועמד בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או
השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע לעשות כן,
לרבות בעניין המצאת כל מסמך ,אישור ,היתר או רישיון
כנדרש לפי תנאי הליך זה.

21.1.4.2

נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המועמדים
לראיון אישי .במקרה שבו המועמד הנו תאגיד
(חברה/שותפות) יוזמן לראיון בעל החברה ו/או מנהלה או
השותף הבכיר ,לפי העניין ועל פי שיקול דעת החברה .מועד
הראיון יתואם עם המועמד .בכוונת החברה לערוך את
הראיונות בתוך מספר שבועות מן המועד האחרון להגשת
הבקשות.

שלב ה' :רישום במאגר
21.1.5.1

כל מועמד שעומד בכל הדרישות שפורטו בקול קורא ,לרבות
כל המידע והמסמכים הנדרשים בטופס החברה ותנאי הסף
ירשם במאגר היועצים והמתכננים של החברה .החברה
תישלח הודעה למועמד על רישומו במאגר.

21.1.5.2

מובהר ,כי אין בהליך זה ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי
להבטיח ליועץ ו/או למתכנן המצטרף התקשרות כלשהי ו/או
היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן ,והחברה לא
תהיה מחויבת להעסיק יועץ ו/או מתכנן שהצטרף למאגר
החברה .הזמנת עבודה והתקשרותה של החברה עם יועץ
ו /או מתכנן תבוצע לפי צורכי החברה בלבד ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי.

21.1.5.3

מובהר ,כי במקרה שבו מועמד אינו עומד בתנאי הסף
שנקבעו על ידי החברה ביחס להתמחות מסוימת ,אך הוא
נותן בפועל  ,שירותים לחברה בתחום ההתמחות שבו הוא
לא עמד בתנאי הסף כאמור ,החברה תאפשר לו לסיים את
מתן השירותים המוענקים על ידו באותה התמחות ,והוא
ירשם במאגר באופן זמני בסטאטוס "נדחה למעט הסכם
קיים" .החברה תישלח הודעה למועמד על כך .למען הסר כל
ספק מובהר ,כי מועמד שירשם במאגר במעמד "נדחה-
למעט הסכם קיים" לא יוכל לקבל עבודות חדשות או
נוספות מנתיבי איילון בתת ההתמחות שבה הוא צורף
במעמד זה ,אלא אם כן הגיש בקשה חוזרת ,והוכיח
לשביעות רצון החברה כי הוא עומד בתנאי הסף הנדרשים,
כפי שיהיו בתוקף במועד ההגשה של הבקשה החוזרת.
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ג.

שמירה על פרטיות

.22

המידע שיימסר על ידי המועמד מכיל פרטים אישיים (כגון שם ,כתובת ,מספר טלפון,
כתובת ,דואר אלקטרוני ו/או כל מידע אחר המתבקש במסגרת ההליך) והוא נמסר לנתיבי
איילון מרצונו החופשי של המועמד (להלן"-המידע האישי") .מובהר בזאת כי עצם מסירת
המידע האישי ו/או הגשת הבקשה להיכלל במאגר היועצים והמתכננים מהווה הסכמה מצד
המועמד כי נתיבי איילון תעשה שימוש במידע האישי כמפורט להלן.

.23

נתיבי איילון תעשה שימוש במידע האישי על-מנת לבחון את בקשת המועמד להיכלל במאגר
היועצים והמתכננים ו/או על מנת לרשום את המועמד במאגר כאמור ו/או על מנת להזמין
מהמועמד ביצוע עבודות ו/או על מנת לעקוב אחר עבודת המועמד בעבור נתיבי איילון,
כושרו ואיכותו.

.24

מובהר כי המידע שנמסר לנתיבי איילון ו/או המידע שנאסף על-ידה הוא נכס של נתיבי
איילון ,וכי ככזה נתיבי איילון תהיה רשאית לעשות בו גם עיבוד סטטיסטי ,טיוב וכן פילוח
מידע .כמו כן ,נתיבי איילון תהיה רשאית להעביר את המידע הכללי ו/או את המידע האישי,
מעת לעת לצדדים שלישיים וצדדים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר
אליהם לאותן מטרות שלהן נתיבי איילון רשאית להשתמש.

.25

נתיבי איילון מתחייבת לשמור על פרטיות המידע על-פי כל דין ובהתאם להוראות חוק הגנת
הפרטיות ,תשמ"א.1981-

.26

נתיבי איילון עושה כל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על-ידי המועמדים,
תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות .אבטחת המידע באתר האינטרנט של נתיבי
איילון נועדה להבטיח את זיהוי המועמד/היועץ/המתכנן ולהצפין את נתוני הזיהוי .בהתאם
לכך ,לפני כל פעולה הכרוכה במידע אישי ,יתבקשו הפונים לציין פרטי זיהוי אישיים ו/או
סיסמא.

.27

נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן כללים אלה ,וכל עדכון שלהם יפורסם
באתר אינטרנט זה ויקבל תוקף מחייב מיום פרסומו.

ד.

זכויות יוצרים

.28

אתר זה מופעל על-ידי החברה והינו רכושה הבלעדי .אין להעתיק את המידע הכלול באתר
זה ,ולרבות את הטפסים השונים ,או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת מלבד הגשת בקשה
להיכלל במאגר היועצים והמתכננים של החברה.

