אגף רכש והתקשרויות
 82אוגוסט 8102

הנדון  :הודעה מס'  3למציעים
מכרז מס'  -11711הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תחזוקה והתקנות
במתקני איתות ,חשמל ותקשורת
.1
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לאור שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון,
מצאה הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו ,כמפורט
להלן.
להלן הבהרה בנוגע למספור סעיפי התנאים המקדמיים להגשת ההצעות במכרז,
המפורטים בסעיף  8.2 -8.2למסמכי המכרז בעמוד  ,8עקב טעות סופר שנפלה במספור.
מספור הסעיפים בתנאים המקדמיים הנ"ל שנקבע במסמכי המכרז ,יוחלף במספור
הסעיפים הבא(יובהר כי לא חל כל שינוי בתוכן הסעיפים):
"
 8.2מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע בביצוע עבודות תחזוקה במתקני
איתות ו/או חשמל ו/או תקשורת ,עפ"י דו"ח כספי שנתי מבוקר בשנים ,8102 ,8102
 8102לא פחת מסך של  2,111,111ש"ח (לא כולל מע"מ) .להוכחת תנאי מקדמי זה,
על המציע לצרף אישור רו"ח עבור מחזור ההכנסות ,מצ"ב כנספח  A6נוסח מוצע
לאישור מחזור הכנסות.
 8.2המציע בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות תחזוקה במתקני חשמל ו/או איתות ו/או
תקשורת ,ללקוח אחד לפחות ,בהיקף שנתי שלא פחת מסך של  8,111,111ש"ח,
במהלך  3שנים מתוך התקופה של השנים  2112 , 2112 ,2113 ,2112ו.2112 -
 8.2המציע השתתף במפגש המציעים כנדרש.
 8.2להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית
שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א -
 ,0820על סך ( ₪ 311,111שלוש מאות אלף שקלים חדשים) (להלן" :ערבות
ההצעה") .ערבות ההצעה תהיה ערבות אוטונומית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית
לפקודת "רכבת ישראל בע"מ" ,בתוקף לפחות עד ליום  .2.08.8102ערבות ההצעה
תהא על-פי הנוסח המחייב המצ"ב כנספח  A8למסמכי המכרז ,המהווה חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 8.2מציע אשר הוראות סעיף  8לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח –
( 0882להלן" :חוק שוויון זכויות") אינן חלות עליו או לחילופין ,שהוראות סעיף 8
לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן.
ובמידה והמציע מעסיק יותר מ 011-עובדים ,נכון למועד האחרון להגשת
ההצעות ,המציע מצהיר ומתחייב כדלקמן:
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 .8.2.0כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  8לחוק שוויון זכויות ובמידת
הצורך ,לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
או לחילופין
 .8.2.8כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת חובותיו לפי סעיף  8לחוק שוויון זכויות ,קיבל
ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן".
תשומת הלב ,כי לא יחול כל שינוי בנוגע למספור סעיפי התנאים המקדמיים מס' – 2.1
ו  2.2למסמכי המכרז.

.3

מבוקש לקבל הבהרה בנוגע לסעיפים  .2.2.0וסעיף  )0( 2.2למסמכי המכרז ,העוסקים
בניקוד הערכה המקצועית .כך ,בסעיף  2.2.0למסמכי המכרז ,מצוין כי על המציע להציג
שלושה לקוחות נוספים מעבר ללקוח שהוצג בתנאי סף ( 8.2המספור המעודכן כאמור
בסעיף  8לעיל) אולם סעיף  )0( 2.2למסמכי המכרז ,מציין כי על המציע להציג כמות
לקוחות גדולה יותר משלושה לקוחות.
תשומת הלב כי ההערכה המקצועית במכרז ,המסתכמת לסך של  21נקודות
מקסימאליות ,נחלקת למספר אמות מידה שונות ,ביניהן ,אמת מידה אחת שהינה
שביעות רצון של שלושה מזמיני עבודה קודמים כאמור בסעיף  2.2.0למסמכי
המכרז(שניקודו הינו  02נקודות מקסימאליות) ואמת מידה נוספת (אחר) שהינה
ניסיון מקצועי ,הנחלקת ל 2 -תתי אמות מידה שונות (הכוללות את סעיפים 2.2
(( )2( 2.2 – )0שניקודם המצטבר הינו  02נקודות מקסימאליות).
למעלה מן הצורך ,יובהר כי באמת המידה של שביעות הרצון כאמור לעיל (כאמור
בסעיף  2.2למסמכי המכרז) על המציע להציג בנספח  A9שלושה לקוחות נוספים
העומדים בדרישות תנאי סף  8.2למסמכי המכרז (תשומת הלב ,כי מספורו של
תנאי מקדמי זה עודכן כאמור בסעיף  8לעיל) מלבד הלקוח שהוצג בתנאי סף 8.2
למסמכי המכרז.
כמו כן ,יובהר ,לגבי אמת מידה לעניין ניסיון מקצועי כאמור בסעיף  .2.2למסמכי
המכרז ,תת אמת מידה  ,0המציעים נדרשים להציג בנספח  A9את כמות
הלקוחות העומדים בתנאי סף  8.2למסמכי המכרז ,מעבר ללקוח שהוצג לצורך
עמידה בתנאי סף זה.
תשומת הלב ,כי אין מניעה שהלקוחות המוצגים על ידי המציעים לצורך הוכחת
עמידה באמת מידה לעניין שביעות הרצון (סעיף  2.2למסמכי המכרז) יהיו אותם
לקוחות המוצגים לצורך הוכחת עמידה בתת אמת מידה לעניין ניסיון מקצועי
כאמור בסעיף  )0( 2.2למסמכי המכרז.
יוער ,כי ככל וברצון המציעים להציג כמות לקוחות נוספת בנספח  ,A9ניתן לצרף
את אותן טבלאות בנספח  A9שימולאו עבור לקוחות נוספים.
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נבקש הבהרה כיצד ניתן לקבל את מלוא הניקוד באמת מידה "ניסיון מקצועי" ,תת אמת
מידה מס'  2בסעיף  8( 2.2נקודות מקסימאליות).
על המציע להציג מחזור הכנסות מעבר לנדרש בתנאי הסף ( 8.2תשומת הלב כי
המספור של הסעיף עודכן כאמור בסעיף  8לעיל) עבור בחינת הניקוד המקצועי.
יובהר ,כי כפי שצוין במסמכי המכרז ,ניקוד מקסימאלי של  8נקודות ,יינתן
למציע שהציג את מחזור ההכנסות הגבוה ביותר מבין כלל ההצעות הכשרות
כאשר כל יתר ההצעות תנוקדנה באופן יחסי (ערך משולש).
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כאמור במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעות במכרז.
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יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.
בברכה,
שירן צדוק ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות לשירות ,מחשוב ויעוץ
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