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 0מנהלה
0.0

מונחים והגדרות )(I
מונח

#

הגדרה מפורטת
טבלה המתארת את השלבים המרכזיים הנדרשים להקמה ,התוצרים הנדרשים

.1

אבני דרך לביצוע

.2

המזמין

רכבת ישראל בע"מ

.3

המכרז

כל המסמכים שלהלן :הבקשה להצעות על נספחיה לרבות ההסכם ,מענים

.4

הסכם

ההסכם ,לרבות נספחיו ,שייחתם בין המזמין לספק ,והמצורף למכרז.

.5

הסכם רמת שירות

הסכם רמת שירות וגם ") "SLA - (Service Level Agreementהסכם המגדיר

.6

מציע

מי שרכש את מסמכי המכרז ,השתתף בכנס המציעים והגיש הצעה.

.7

ספק

מציע שהצעתו זכתה במכרז והמזמין חתם עמו על הסכם ההתקשרות.

.8

המערכת ו/או

מכלול הסימולטורים ותכולתם ,הציוד ,החומרים החומרה והתוכנה המרכיבים את

"מערכת

הפתרון המוצע ובהתאם לדרישות מכרז זה.

לכל שלב ומשכו של כל שלב .כאשר ,סה"כ משכם של כלל השלבים בטבלה מבטא
את "תקופת ההקמה".
אבני הדרך לביצוע מפורטים במכרז ומחייבים את הספק.

לשאלות ההבהרה שנשלחו על ידי הרכבת וכל הודעה שפורסמה למציעים מטעם
רכבת ישראל לגבי מכרז זה.

את רמת השירות אותה מתחייב הספק לספק למזמין בכל מגוון השירותים
הנכללים במסגרת המכרז.

הסימולטורים"
.9

תקופת ההסכם

כהגדרתה בהסכם.

.10

תקופה ראשונה

 120חודשים מחתימת החוזה.

.11

תקופת ההקמה

תקופת ההקמה הנה חלק מתקופה ראשונה ומבוססת על תוכנית האספקות:

.12

סימולטור

שלב א' ושלב ב' ,מסתיימת באבן הדרך  TR2בטבלת "אבני הדרך לביצוע".
מעבר בין אבני הדרך ,בטבלת אבני הדרך לביצוע ,יתאפשר רק לאחר קבלת
תעודת השלמת אבן דרך לביצוע חתומה בידי רכבת ישראל והכל כמפורט
בהסכם.
מתקן המאפשר הכשרה ו/או תרגול במיומנות נדרשות ,על בסיס דימוי סביבה
ותרחישים ,תוך מתן הערכה ומשוב למתאמן והעונה לדרישות מכרז זה.
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מונח

#

הגדרה מפורטת

.13

יצרן סימולטורים

.14

ספק משנה

כהגדרתו בהסכם.

.15

רכבת

כוח מתניע )קטר( המחובר לקרונות מטען או נוסעים ומיועדים לנסיעה על מסילה.

.16

בד"ח

בדיקות חיוניות/חובה ,פעולות המבוצעות כהכנה לביצוע נסיעה ,במהלכה או

.17

תא ניהוג )קרון

קרון המורכב מצידה השני של הרכבת  -הכיוון המנוגד לקטר .תפקידו לאפשר

כוח(

נהיגה בכיוון השני של הרכבת ,באמצעות שליטה והפעלת הקטר וכן לייצר מתח

מי אשר הינו המפתח ויצרן מערכת הסימולטורים ואשר עומד בדרישות הסף
ביחס ליצרן הסימולטורים )סעיף  (0.3.2כמפורט להלן ,ואשר ממנו ירכוש
הספק את המערכת לצורך הקמתה הפעלתה ותחזוקתה אצל ועבור המזמין.

אחריה .כל נהג רכבת מחויב בביצוע הבדיקות בטרם יחל בנסיעתו וכן לתפעול
תקלות במהלך נסיעתו.
ביצוע בד"ח הוא חלק חשוב והכרחי בבטיחות הרכבת והנסיעה על המסילה.

חשמלי להפעלת מערכות )מיזוג ,תאורה וכד'( בקרונות.
.18

קטר

.19

נייד

כוח מתניע הנע על גבי המסילה ומשמש למשיכה או דחיפה של רכבת נוסעים או
רכבת מטען.

.20

קטר וכל כלי שנוסע או נגרר על גבי המסילה.
FMS = Full mission simulator

FMS

ייצוג מלא של תא הקטר כולל מנגנון " 6דרגות חופש" .ייצוג הכולל מערכות
בטיחות ותנועה ,מתגים ,דוושות וידיות וכן מושב המאפשר תחושת נהיגה מלאה
)תחושת תנועה ,דימוי תמונת העולם החיצוני כפי שנצפית מעמדת הנהג וכן נתוני
שמע – תעבורת קשר וכריזה המלווים את שגרת עבודתו של הנהג( ללימוד
ותרגול נהיגה בשגרה ובתרחישי קיצון.
סימולטור שמטרתו לדמות את המצב בקטר ובסביבתו באופן נאמן ככל האפשר
למציאות בעת נהיגה בקטר.
הסימולטור מבוסס על העתק פיזי של תא הניהוג של הקטר המותקן על גבי
פלטפורמת תנועה .פנים תא הניהוג מהווה העתק מציאותי ומדויק של תא הניהוג
בקטר על כל המערכות הנייד כפי שמומשו ברכבת ישראל ,מחלונות תא הניהוג
של הסימולטור נשקף נוף זהה לנוף הנשקף מקטר בעת נסיעה בקטע ,בתוך תא
הניהוג מותקנת מערכת קול המדמה באופן מציאותי את כל הצלילים הנשמעים
בקטר ומחוצה לו ופלטפורמת התנועה מדמה באופן ראליסטי את תנועת הקטר.
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מונח

#
.21

הגדרה מפורטת
PTT = Part Task Trainers

PTT

סימולטור זהה לסימולטור מסוג  FMSבמערכות הנייד אך ללא מבנה חופה וללא
תחושת נסיעה .הסימולטור כולל העתק של מכלולים ומערכות מרכזיות כאשר
ייתר המכלולים והמערכות מדומות באמצעים וירטואליים .הסימולטור כולל מספר
צגי מחשב ,בתוך  Dashboardתואם המאפשרים להציג את מערכות הקטר והנוף
הנשקף מהחלון מרכזי בקטר והוא כולל אמצעי שמע המדמים את הצלילים בקטר
ומחוצה לו.
כל העבודות והשירותים מכל מין וסוג שהוא )לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות

.22

שירותים/עבודות

.23

חוזי

.24

דרגות חופש

.25

סקר

.26

סימנאור

.27

עיתוק

.28

תיק הפרוייקט

.29

מידול תלת מימדי

מידול תלת מימדי ספציפי הנו העתק מדויק של אובייקטים בקטע .מידול ספציפי

– ספציפי

יידרש במיוחד עבור תחנות בקטע שייבחר למידול.

האמור לעיל ,פיתוח ,ההקמה ,ההפעלה ,התחזוקה ,ההתאמות ,שירותי התשתית
ואספקת ציוד לרבות חומרה( אשר דרושים על מנת למלא התחייבויותיו של הספק
במכרז לרבות ההסכם.
תמונת העולם הווירטואלית המוצגת למתאמן בשיבתו בכיסא הקטר ,תמונה
הנשקפת ממסכי התצוגה שמולו ומייצגת עבורו את תמונת העולם האימוני הנשקף
מבעד לשמשות הקטר.
) (Degrees Of Freedom = DOFביטוי המבטא את יכולת התנועה של
המתאמן בעולם הממשי ,לנוע בציר תנועה כלשהוא.
מפגש של רכבת ישראל והספק הזוכה לשם הצגת התקדמות באבני הדרך לביצוע
באמצעות תוצרים מוגדרים לסקר וקבלת אישור של רכבת ישראל לפני ביצוע.
)להלן" :סימנור"( מתקן איתות הקבוע לצד המסילה ,מורכב מעמוד הנושא לוח
נורות צבעוניות .הצבע או הצבעים המוארים מורים לנהג הרכבת באם לנסוע,
לעצור או להגביל את מהירות נסיעתו .האורות דולקים יום ולילה.
פעולות מיון ,סידור ועריכת קרונות לפי יעדים או הצבתם בנקודת טעינה או פריקה
או העברת נייד רכבתי ממסילה ,לרבות חיבור וניתוק קרונות על מסילה.
כל המסמכים שהוצגו על ידי הספק ואשר אושרו על ידי המזמין בכתב וכל
המסמכים הנוספים אשר יוסכמו בין המזמין לבין הספק ,ויאושרו ככאלה על ידי
המזמין בכתב ,ככל שיהיו כאלה ,וכן ובפרט  -תיעוד מלא ועדכני של המערכת על
כל רכיביה ,ובכלל זה תיעוד של המערכת ,מפרט תשתיות ,חומרה ותוכנה,
מסכים ,טבלאות ,קבצים ודוחות ,ובכל ברמה ובאופן אשר תאפשר העברת שירותי
התחזוקה של המערכת לגורם אחר.
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0.1

0.2
0.2.1

הגדרה מפורטת

#

מונח

.30

מידול תלת מימדי

מידול תלת מימדי טיפיקלי הנו שימוש באובייקטים דומים לאובייקטים בקטע.

– טיפיקלי

מידול טיפיקלי יידרש במיוחד לאורך המסילה ,תיאור מיבנים ונוף.

טבלת ריכוז תאריכים )(I
תאריך

פעילות

03.12.15

מועד מפגש מציעים חובה

27.12.15

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה

29.02.16

מועד אחרון להגשת ההצעות

כללי )(I
רכבת ישראל מעוניינת בקבלת הצעות להקמה ,הפעלה ,הדרכה ותחזוקה של מערכת סימולטורים
לקטרים ברכבת ישראל ,שמירה והערכת כשירות נהגי רכבות נוסעים ונהגי רכבות מטענים ,חדשים
ופעילים ,ברכבת ישראל והכול כמפורט במסמכי ההזמנה להציע הצעות על נספחיה )להלן" :מסמכי
המכרז" ו/או "ההזמנה"(.

0.2.2

הסכם זה הינו הסכם  Turn Key Projectועל הספק למלא באופן שלם ומלא את הפרוייקט כך
שהמערכת תוקם ,תתופעל ותתוחזק באופן מלא באחריות מלאה של הספק וכנדרש בהוראות מכרז זה
לרבות ההסכם .חרף האמור לעיל ,מובהר ,כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל למזמין שיקול דעתה לשנות את
היקף ההפעלה והתחזוקה לפי שיקול דעתו המלא ,והכל כמפורט בהוראות המכרז לרבות ההסכם.

0.2.3

מכרז זה הנו מכרז להקמת ,הפעלה ,הדרכה ותחזוקה של מערכת סימולטורים.

0.2.4

הביצוע כולל בין היתר ,תכנון ,אינטגרציה ,בדיקות ,ליווי והטמעה ,אחריות לפעולה תקינה ,תחזוקה,
הובלה למתקני רכבת ישראל וכל עבודה אחרת הנדרשת לשביעות רצונה המלא של רכבת ישראל.

0.2.5

רכבת ישראל מעוניינת בהפעלה והדרכה של מרכז הסימולטורים בשתי משמרות ובימי שישי ,ככל שיידרש
עפ"י תוכנית ההדרכה של אגף הדרכה.

0.2.6

בכפוף להוראות ההסכם )לרבות זכות המזמין להשהות ו/או לבטל את ההסכם( ,תקופת ההתקשרות הינה
בת  120חודשים )להלן" :התקופה הראשונה"( ,עם זכות ברירה לרכבת בלבד ,להארכת ההתקשרות
בשתי תקופות נוספות ,בנות  60חודשים כל אחת ,המצטברות ל –  120חודשים מתום התקופה הראשונה
)להלן" :תקופת האופציה"( ,והכל כמפורט בהסכם.

0.2.7

תכולת הסימולטורים.

אספקה ,הפעלה ,הדרכה ותחזוקה של שני ) (2סימולטורים מלאים ) (FMSכדלקמן :סימולטור אחד לייצוג קטרי ה-
 4000Euroו ) Euro3200תצוגה מתחלפת( וסימולטור אחד עבור קטר חשמלי .כמו כן ,אספקה ,הפעלה ,הדרכה
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ותחזוקה של שישה ) (6סימולטורים שולחנים ) (PTTכדלקמן :שלושה סימולטורים לייצוג קטרי  Euro4000ו Euro3200
)תצוגה מתחלפת( ושלושה סימולטורים לייצוג קטר חשמלי.
תכולת הסימולטורים

1

FMS

1

קטר  Euro4000ו קטר Euro3200

2

FMS

1

קטר חשמלי

3

PTT

3

קטר  Euro4000ו קטר Euro3200

4

PTT

3

קטר חשמלי

#

0.2.8

סוג

כמות

ייצוג קטרים

סימולטור

הספק יתקין את הסימולטורים ויספק שירותי הפעלה ,הדרכה ותחזוקה במרכז הסימולטורים של רכבת
ישראל שיוקם באזור העיר אופקים אלא אם כן תחליט רכבת ישראל על מיקום אחר לפי שיקול דעתה
וצרכיה )ראה פירוט "מרכז הדרכה ומרכז סימולטורים"(.

0.2.9

נציגת המזמין ,הינה עו"ד נופר עינב  -רכזת רכש והתקשרויות במחלקת שירותים ,יועצים ומחשוב באגף
התקשרויות ,רכבת ישראל בע"מ .טלפון ,03-6076659 :פקס ,03-6937416 :דוא"ל :
.nofare@rail.co.il

0.2.10

המציעים מתבקשים לפנות לדוא"ל  nofare@rail.co.ilלשם קבלת החומר טכני המפורט בסעיף 3.9.2
"מערכות נייד" המצורף על גבי תקליטור)  (CDשיועבר למציעים בתיאום מראש וכן לשם קבלת החומר
הטכני המפורט בסעיף " – 4.1קטר חשמלי" .כתנאי לקבלת החומר הטכני ,המציע יחתום על הצהרת
הסודיות המצורפת כנספח  A8למסמכי המכרז.

0.2.11

מובהר בזאת ,כי המצגים בהצעתו של המציע לעניין תנאי הסף לרבות כלל הרישיונות ,האישורים
וההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע ההתקשרות מהווים שיקול בבחירתו וכי המציע נדרש לעמוד בכל
המצגים הללו לכל אורך פרק הזמן המוגדר לתוקף הצעתו של המציע וכן במהלך תקופת ההתקשרות
ותקופת האופציה ,במידה ויבחר כמציע זוכה.

0.2.12

מנהל אגף מחשוב ברכבת ישראל או מי מטעמו ,ישמש כנציג הרכבת לביצוע השירותים )להלן:
"המתאם"(.

0.2.13

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

0.2.14

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.

0.2.15

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.
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0.2.16

לאחר הגשת ההצעות ,תבחן הרכבת את עמידת המציעים בתנאים המקדמיים להשתתפות במכרז.

0.2.17

המועד האחרון להגשת ההצעות
המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום  21מרץ  ,2016החל משעה  08:00ועד לשעה .13:00

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים מס'  ,5הנמצאת באגף רכש והתקשרויות ,במשרדי הנהלת הרכבת שליד תחנת
הרכבת תל אביב מרכז ,ע"ש סבידור )לשעבר ארלוזורוב(.
מודגש ,כי תיבת המכרזים תהא זמינה לצורך הגשת ההצעות החל מ 24 -שעות טרם המועד האחרון להגשת הצעות,
בכפוף לשעות הקבלה.

0.3
0.3.1

תנאי סף )(M
החל משנת  2010ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע סיפק בעצמו שירותי הפעלה ותחזוקה
לסימולטורים המשמשים להכשרה ושמירת כשירות ,בשני פרויקטים בישראל ו/או בעולם.

0.3.2

החל משנת  2010ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע או ספק המשנה מטעמו :פיתח ,ייצר
וסיפק שני סימולטורים מסוג  (FMS) Full Mission Simulatorלקטרים של רכבות נוסעים ,הכוללים
מנגנון  5דרגות חופש ) (DOFלפחות ,המיועדים להכשרה ושמירה על כשירות של נהגי קטרים בחברות
רכבות ו/או בתי ספר להכשרת נהגים ולפחות אחד מהסימולטורים נמצא בשלב הפעלה שוטפת.

מובהר כי לטובת תנאי סף  ,0.3.2המונח "רכבות נוסעים" אינו כולל רכבות תחתיות ).(Metro
מובהר כי במידה ובחר המציע להיעזר בספק משנה לצורך עמידה בתנאי סף  ,0.3.2לא יוכל לבצע את פיתוח
וייצור הסימולטורים באמצעות ספק משנה אחר מהמוצג במענה לתנאי הסף ,אלא אם רכבת ישראל אישרה
בכתב את החלפתו.
מובהר כי הסימולטורים שיוצגו לטובת תנאי סף  0.3.2סופקו למדינות בעלות קשרים דיפלומטיים עם מדינת
ישראל.
0.3.3

להבטחת 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 ) ₪ 2,500,000שניים וחצי מיליון
שקלים חדשים( )להלן" :ערבות ההצעה"( .ערבות ההצעה תהיה ערבות אוטונומית ,בלתי תלויה ובלתי
מותנית לפקודת "רכבת ישראל בע"מ" ,בתוקף לפחות עד ליום .01.05.2016

ערבות ההצעה תהא על-פי הנוסח המחייב המצ"ב כנספח  A10למסמכי המכרז ,המהווה חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז.
0.3.4

המציע השתתף במפגשי מציעים כנדרש בסעיף  0.6להלן.

0.3.5

ככל שהמציע ישראלי ,עליו להגיש את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו-
.1976
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0.4

עמידה בתנאי הסף )(I
#

0.5

נושא תנאי סף

סעיף

גורם באמצעותו ניתן לעמוד בתנאי הסף
המציע

1

שירותי הפעלה ותחזוקה של
סימולטורים

0.3.1

√

2

יצרן סימולטורים )(FMS

0.3.2

√

ספק משנה

√

•

למען הסר ספק ,אין מניעה כי ספק משנה אחד יופיע בהצעותיהם של מספר מציעים.

•

מובהר ומודגש ,כי מציע/ספק משנה אינו יכול לשמש הן כספק משנה של מציע אחר והן כמציע במכרז.

מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ):(M

0.5.1

להוכחת עמידתו בתנאי סף  0.3.1לעיל ,יגיש המציע את נספח  A6המצורף למסמכי המכרז ,חתום על ידי
מורשה חתימה מטעם המציע ומאומת על ידי עו"ד ,ובו יפרט את ניסיונו כנדרש בנספח  A6ובתנאי הסף.

0.5.2

להוכחת עמידתו בתנאי סף  0.3.2לעיל ,יגיש המציע את נספח  A7המצורף למסמכי המכרז ,חתום על ידי
מורשה חתימה מטעם המציע ומאומת על ידי עו"ד ,ובו יפרט את ניסיונו כנדרש ב נספח  A7ובתנאי הסף.

בנוסף ,מציע אשר הוכיח עמידה בתנאי סף  0.3.2לעיל ,באמצעות ספק משנה מטעמו ,נדרש למלא את טופס " Company
") "Contractor's Sub to form Commitmentטופס התחייבות לספק משנה"( ,בשפה האנגלית ,המצ"ב כ נספח  ,A9בו
יצרף המציע התחייבות של כל ספקי המשנה באמצעותם יבצע את השירות הנדרש בתנאי סף .0.3.2
0.5.3

להוכחת עמידתו בתנאי סף  0.3.3יגיש המציע ערבות הצעה ,בהתאם לנוסח המחייב המצורף כנספח
 A10למסמכי 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  A10למסמכי המכרז.

0.5.4

להוכחת עמידתו בתנאי סף  0.3.4לעיל ,על המציע להשתתף במפגש מציעים כמפורט בסעיף  0.6להלן.

0.5.5

להוכחת עמידתו בתנאי סף  0.3.5יגיש המציע את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ,1976-לרבות התצהיר המצורף למסמכי המכרז כנספח . A3
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0.6

מפגש מציעים חובה )(M

מטרת מפגש מציעים הנה להסביר ולהבהיר את מהות השירותים הנדרשים וכן לאפשר למציעים להכיר את מהות העבודה
הנדרשת.
מובהר כי מפגש המציעים יתקיים בשפה העברית.
מפגש מציעים ,חובה ,התקיים ביום  03/12/2015בשעה  10:00במרכז ההדרכה בלוד שעת סיום משוערת .12:00
לבירורים והנחיות הגעה ניתן לפנות למר עמיר אלמוג בדוא"ל ) amirag@rail.co.ilטלפון.(050-4037029 :
המפגש כולל סיור בשטח תפעולי בסמוך למסילת הרכבת ועליה לקטרים .לתשומת לב המשתתפים ,יש להצטייד בנעליים
סגורות ואפוד זוהר.
על כל מציע לרכז את כל השאלות ,אם קיימות ,ולהעלותן במפגש מציעים.

0.7

שאלות הבהרה )(I

מועד העברת שאלות ההבהרה חלף .יחד עם זאת ,וכפי שצויין במענה לשאלות הבהרה מס'  ,2מפורסמות באתר
האינטרנט של הרכבת תוכניות מבנה מרכז הסימולטורים שתקים הרכבת בעיר אופקים .המציעים מתבקשים להעביר את
הערותיהם לתוכניות ,עד ליום  ,21.02.16לידי נופר עינב ,עו"ד ,באמצעות דוא"ל ,nofare@rail.co.il :על גבי קובץ
וורד כמפורט בדוגמא להלן:

#

המסמך אליו
מתייחסת השאלה

שאלה

סעיף

1
2
מובהר כי העברת השאלות ומתן או אי מתן תשובות איננו דוחה את מועד הגשת ההצעות.

0.8

דמי השתתפות במכרז )(M

השתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך של ) ₪ 5,000כולל מע"מ( )להלן" :דמי השתתפות"( ,שלא יוחזרו .תשלום דמי
ההשתתפות ייעשה ,החל מיום  ,12.11.15באמצעות כרטיס אשראי בלבד דרך אתר האינטרנט של רכבת ישראל בכתובת:
 .www.rail.co.ilמובהר בזאת כי לא תתקבל כל טענה מצד המציע בדבר אי יכולת תשלום דמי ההשתתפות ,טרם מועד
הגשת הצעות ,בשל בעיה טכנית כלשהי באתר האינטרנט.
מציע אשר אין באפשרותו לשלם באמצעות כרטיס אשראי ,יוכל לגשת למזכירות אגף רכש והתקשרויות אשר נמצאת
במשרדי הנהלת הרכבת ,שליד תחנת הרכבת תל  -אביב מרכז ע"ש סבידור )לשעבר ארלוזורוב( ,בימים א'-ה' בשעות
 09:00עד  – 15:00בתיאום טלפוני מראש ,לצורך קבלת שובר לתשלום .תשלום השובר יבוצע בבנק )ולא בבנק הדואר(.
את השובר ניתן לשלם בהמחאות רק במקרה שהתשלום יתבצע בבנק בו מתנהל חשבונו של המשלם ,אחרת התשלום
ייעשה כנגד מזומן בלבד.
לאחר תשלום השובר ,המציע יידרש לשוב למזכירות אגף רכש והתקשרויות ולהגיש שובר תשלום מקורי חתום ע"י הבנק בו
התבצע התשלום.
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0.9

הגשת ההצעה )(M

0.9.1

אופן הגשת ההצעה

על המציע להדפיס את קבצי המדבקות מתוך "קובץ מדבקות" המופיע ברשימת המסמכים/קבצים באתר הרכבת,
ולהדביקן כמפורט להלן:
0.9.2

על המציע להדביק על גבי מעטפה ריקה דף עליו מודפס" :מעטפה חיצונית-מנהלה  -מכרז מס' ,11501
תיבה מס'  ."5המעטפה תכיל מענה לפרק  – 0מנהלה ,לרבות ערבות ההצעה .את המענה לפרק – 0
מנהלה ,לרבות הנספחים ,יש להגיש ב 2 -העתקים מודפסים )מקור  +עותק אחד( ובנוסף עותק אחד על
גבי  .Disk On Keyבכל מקרה של סתירה בין האמור בהצעה המודפסת לאמור בקובץ האלקטרוני ,יקבע
הנוסח המודפס.

0.9.3

על המציע להדביק על גבי מעטפה ריקה נוספת ,דף עליו מודפס "מעטפה חיצונית-טכנית  -מכרז מס'
 ,11501תיבה מס'  ."5המעטפה תכיל מענה לפרקים  .1-4את המענה לפרקים  ,1-4יש להגיש ב -עותק
אחד מודפס )מקור( ובנוסף עותק אחד על גבי  .Disk On Keyבכל מקרה של סתירה בין האמור בהצעה
המודפסת לאמור בקובץ האלקטרוני ,יקבע הנוסח המודפס.

0.9.4

על המציע להדביק על גבי מעטפה ריקה נוספת ,דף עליו מודפס "מעטפה פנימית-הצעה כספית -מכרז
מס'  ,11501תיבה מס'  ."5המעטפה תכיל מענה לפרק  – 5ההצעה הכספית ,המורכב משני נספחים –
נספח  + B1נספח  B2המצורף כקובץ אקסל )שני הנספחים יחד יקראו להלן" :טופס ההצעה הכספית"(.

מודגש בזאת ,כי את ההצעה הכספית ,יש להגיש על גבי טופס ההצעה הכספית בלבד המצורף למסמכי המכרז .על המציע
להדפיס בשני עותקים את טופס ההצעה הכספית )נספח  + B1נספח  B2המצורף בגליון האקסל( ולחתום באמצעות
מורשי החתימה בצירוף חותמת החברה ,במקומות הנדרשים בטופס ההצעה הכספית המודפס .אי חתימה על גבי טופס
ההצעה הכספית במקום המיועד לכך כנדרש ,תגרום לפסילת הצעת המציע במכרז.
א .יש להכניס לתוך המעטפה הפנימית-הכספית ,אך ורק את פרק  – 5טופס ההצעה הכספית ,בשני עותקים
מודפסים וחתומים כמפורט לעיל .בנוסף ,יש לצרף עותק אחד של נספח  B2בלבד ,בפורמט אקסל ) ,(xlsxעל
גבי .Disk On Key
ב .יש להקפיד על כך שהמעטפה תיסגר כיאות וכמו כן יש לציין על גביה את שם המציע וכתובתו בלבד.
ג .בכל מקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה המוקלד על ידי המציע בנספח  B2על גבי הקובץ האלקטרוני
לבין מחיר היחידה בתדפיס ,יקבע מחיר היחידה המופיע בתדפיס החתום .למען הסר ספק ,הצעת המציע על
גבי התדפיס כשהיא חתומה על ידו ,היא ההצעה המחייבת.
ד .מובהר כי בטופס ההצעה הכספית המצורף כקובץ ה - Excel -נספח  ,B2מתאפשרת הקלדה בעמודת
המחיר ליחידה בלבד .המחירים מסתכמים לטבלה מרכזת מסכמת.
ה .כל שינוי של קובץ האקסל – נספח  ,B2למעט הזנת מחיר היחידה ,עלול להביא לפסילת המציע בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת.
ו.

על המציע לרשום בעמודת "מחיר ליחידה" את המחיר בש"ח ,לא כולל מע"מ ,עבור כל מחיר יחידה בטופס
ההצעה הכספית.

ז .מובהר ומודגש כי על המציע למלא את מחירי היחידה עבור כל סעיפי ההצעה כנדרש .במקרה שלא יוצג מחיר
בסעיף כלשהוא בטופס ההצעה הכספית ,הדבר יגרום לפסילת ההצעה.
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ח .במקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה לסכום המתקבל מהכפלת הכמויות של אותו פריט במחיר היחידה
שלו ,יתוקן הסה"כ של הפריט לפי הסכום המתקבל מהמכפלה .מחיר היחידה נשאר קבוע ועומד.
ט .מודגש כי המציע אינו רשאי להציע מחיר יחידה שלילי או מחיר אפס וכי הדבר יגרום לפסילת ההצעה.
0.9.5

את ההזמנה להשתתף במכרז ,על נספחיה המפורטים בסעיף  0.24להלן ,לרבות המעטפה החיצונית-
טכנית והמעטפה הפנימית–כספית) ,למעט הסכם ההתקשרות המצ"ב כנספח  (Cיש להכניס לתוך
המעטפה החיצונית-מנהלה.

0.9.6

יש להקפיד על כך שהמעטפה תיסגר כיאות וכמו כן יש לציין על גביה את שם המציע.

0.9.7

בסיום התהליך יש להכניס את המעטפה החיצונית – מנהלה ,לתוך תיבת המכרזים.

0.9.8

המציע נדרש לעיין היטב בכל החומר המצ"ב כמפורט בסעיף  0.24להלן ולצרף להצעתו את הנספחים
המפורטים בסעיפים .0.24.13 - 0.24.1

0.9.9

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה .אי מילוי אחת או יותר מהדרישות ,עלול
לגרום לפסילת ההצעה .כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז ,לרבות 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.

0.9.10

על 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
בתנאי הסף ,קבלת אישורים ו/או המלצות ו/או מסמכים ,וכל פרט אחר ,או כל בירור נוסף ,הדרוש לצורך
קבלת החלטתה.

0.9.11

יש להקפיד שבמעטפה החיצונית-מנהלה ובמעטפה החיצונית-טכנית ,לא יוכנס עותק של טופס ההצעה
הכספית )פרק  – 5נספח  + B1נספח .(B2

0.9.12

ההצעה תוגש בשפה העברית )לא כולל נספחים טכניים אשר יכולים להתקבל בשפה העברית ו/או
באנגלית(.
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 0.10תהליך בחירת הספק )(I
שלבים לבחירת הספק

0.10.1

תהליך בחירת הספק נחלק לעשרה שלבים ,משלב פרסום המכרז ועד המלצה על ספק זוכה וחתימת חוזה ,כמתואר
בטבלה להלן.
תיאור השלב

#

פירוט

1

פרסום המכרז

2

מפגש מציעים

4

שאלות הבהרה  -מציעים

5

הגשת הצעות

6

בדיקת פרק המנהלה  -פרק 0

בשלב זה תבחן רכבת ישראל את מענה המציע
לפרק  ,0קבלת טפסים ואישורים נדרשים ועמידת
המציע בתנאי הסף.

7

בדיקת איכות ההצעה ומתן ציונים משוקללים
עפ"י מפ"ל )פרקים (1-4

בשלב זה תבדוק רכבת ישראל את ההצעות.

8

שקלול ציון עלות וציון איכות

פירוט בסעיף 0.6

במסגרת שלב זה תנוקד ההצעה לפי המפ"ל )מפרט
בדיקה(.
ציון מינימאלי איכותי הנו  28נקודות.
כמו כן ,בשלב זה נדרש מנהל פרויקט ההקמה מטעם
המציע לבצע הדגמה במשרדי המציע בישראל )באם
אין משרדים – רשאי לשכור( ולהציג בפני צוות
הפרויקט מטעם רכבת ישראל ,במשרדי המציע ,את
המענה למכרז ,1תוך התמקדות ב:
.1
.2
.3
.4
.5

ייצוג קטרים  +מערכות.
עמדת מדריך.
מנוע חוזי.
מחולל תרחישים.
תחקור ,משוב ודוחות

לכל מציע תקבע רכבת ישראל יום שלם למטרה זו.
על בסיס שלב זה יקבע צוות הפרויקט מטעם רכבת
ישראל ,בטבלאות המפ"ל ,את ציון איכות המענה.
תפתחנה המעטפות הכספיות של המציעים שעמדו
בציון הסף האיכותי ובאישור וועדת המכרזים.
כל הצעה תקבל ציון משוקלל ,על פי חלוקה של 60%
לעלות ו 40%-לאיכות ,כמפורט בסעיף "אמות מידה
לבחירת מציע זוכה".

 1מובהר כי לא תתאפשר הצגה של רכיבים שאינם נכללים במענה ו/או ששונו.
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#

תיאור השלב

פירוט

9

סיור לבחינת הצעתו של המציע המועמד לזכייה
– סיור במפעל היצרן ואצל לקוח שהוצג בסעיף
 4.1.2לשם בחינת יכולותיו של המציע המועמד
לזכייה לעמוד בהתחייבויותיו ואמיתות
הצהרותיו.

התנסות של צוות מטעם רכבת ישראל בנהיגה על
סימולטור מסוג  .FMSסימולטור מתוך הפרויקטים
שהוצגו במענה לסעיף " 4.1.2יכולת מוכחת בפיתוח
ויצור סימולטורים".

שלב אופציונאלי בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של רכבת ישראל.
10

ככל שבעקבות הסיור ,יתגלה ספק ביכולתו של
המציע המועמד לזכייה לעמוד בהתחייבויותיו ו/או
באמינות הצהרותיו שפירט בהצעתו ,הצעתו
תיפסל.

המלצה על ספק זוכה וחתימת חוזה

הרחבה לסעיף  9בטבלה לעיל") .סיור לבחינת הצעתו של המציע המועמד לזכייה – סיור במפעל היצרן ואצל לקוח שהוצג
בסעיף  4.1.2לשם בחינת יכולותיו של המציע המועמד לזכייה לעמוד בהתחייבויותיו ואמיתות הצהרותיו"(.
לאחר שקלול ההצעות וקבלת החלטה בוועדת המכרזים ברכבת ישראל על מציע מועמד לזכייה ,רכבת ישראל תהא
רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לקיים סיור לצוות מטעם רכבת ישראל ,במפעל היצרן ואצל לקוח שהוצג בסעיף
 4.1.2לשם בחינת יכולותיו של המציע המועמד לזכייה לעמוד בהתחייבויותיו ואמיתות הצהרותיו.
א .מפעל היצרן:
במסגרת הסיור במפעל ,הצוות מטעם הרכבת מבקש לפגוש את צוות הפיתוח ולשמוע על מתודולוגיית פיתוח
הסימולטורים ותהליך בקרת האיכות שמומשה בפרויקטים קודמים .בנוסף ,מבקש הצוות לראות את מפעל
הייצור וההרכבה שם ייוצרו הסימולטורים נשוא מכרז זה.
ב .פרויקט לדוגמא:
במסגרת הסיור והצגת הפרויקט לדוגמא ,מבקש הצוות מטעם רכבת ישראל לפגוש את נציגי הלקוח ,לראות
את מרכז הסימולטורים ולהתנסות באימון על הסימולטור שהוצג בסעיף .4.1.2
כמו כן ,מבקש הצוות לראות את עמדת המדריך ,חדר השרתים ,עמדת הצפייה ועמדת המפעיל באותו
הסימולטור שהוצג בסעיף .4.1.2
ככל שרכבת ישראל תחליט לקיים את הסיור המפורט לעיל ,בסיום הסיור ובהתאם לנהלי רכבת ישראל ,יעביר הצוות מטעם
רכבת ישראל סיכום נסיעה לוועדת המכרזים ברכבת ישראל ,הכולל את התרשמות הצוות מהסיור והמלצה לוועדת
המכרזים.
מובהר ,כי ככל שבעקבות הסיור כאמור ,יתגלה ספק ביכולתו של המציע המועמד לזכייה לעמוד בהתחייבויותיו ו/או
באמינות הצהרותיו שפירט בהצעתו ,הצעתו תיפסל.
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0.10.2

אמות מידה לבחירת מציע זוכה:
הערכה כספית  60 -נקודות
ההצעה הזולה ביותר תזכה לניקוד המירבי ) 60נק'( וההצעה השנייה תנוקד באופן יחסי להצעה הזולה ביותר,
לפי הנוסחא ) (A/B*60כאשר  Aהיא העלות הכוללת של ההצעה הזולה ביותר ו B-היא העלות הכוללת של
ההצעה הנבדקת.
הערכה איכותית  40 -נקודות
ההצעה האיכותית של המציע תנוקד בהתאם לאמות המידה המפורטות במפ"ל.
מובהר כי ההצעות האיכותיות תנוקדנה בציונים הנעים מ 0-ל 5-נקודות .ציונים אלו ינורמלו לציונים בין  0ל-
 100על ידי הכפלת הציון ב.20 -

ניקוד סף איכותי
מציע אשר לא קיבל לפחות  28נקודות מתוך  40נקודות אפשריות לניקוד איכותי ייפסל.
במידה ושני מציעים לפחות לא עברו את ציון הסף האיכותי כאמור ,תהא רכבת ישראל רשאית ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לפנות לשני המציעים אשר קבלו את הציון הגבוה ביותר.
0.10.3

בחירת זוכה.
הרכבת תבחר במציע בעל ההצעה שקיבלה את הציון המשוקלל המירבי )איכות +עלות( הגבוה ביותר מבין
כלל ההצעות הכשרות ,ואשר עבר בהצלחה את הסיור המפורט בשלב  9בטבלת תהליך בחירת הספק לעיל.
מובהר בזאת כי כל תנאי מתנאי הסף המפורטים בפרק  0הם תנאים מצטברים אשר צריכים להתקיים במציע
ביום הגשת ההצעות .כמו כן ,רכבת ישראל רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו/או
ההמלצות ו/או הפרטים ,והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי .רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות אל המציעים ,כולם או חלקם ,לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם ,לרבות
קבלת אישורים ו/או המלצות ו/או מסמכים ,וכל פרט אחר הדרוש לה לצורך קבלת החלטתה.

 0.11המכרז )(I
הבקשה להצעות )המכרז( מכילה  6פרקים :
◄ פרק מנהלה זה המסומן כפרק ) 0כולל הנספחים לפרק זה(.
◄ חלק מקצועי )אפיון השירות ומימושו(  -פרקים ) 1-4כולל נספחים וכן בד"חים לשגרה וחירום לקטרים מסוג
 Euro3200/4000וכן נהלי הרכבת ותוכניות הבינוי(.
◄ הצעה כספית  -פרק ) 5כולל נספחים(.
לפני העיון בחלקים אחרים של המכרז ,יש לקרוא היטב את פרק מנהלה זה אשר מרכז מס' תנאים כלליים ומגדיר
במדויק כיצד יש לענות למכרז.
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 0.12בעלות על מסמכי המכרז )(I
מסמכי המכרז הם קניינו הרוחני של המזמין .מכרז זה מועבר לרוכש לצורך הגשת הצעה בלבד .אין לעשות בו שימוש
שאינו לצורך הכנת ההצעה ,אלא בהסכמה ובאישור בכתב של המזמין.
השבת מסמכי החוזה על נספחיו במועד הדרוש לאחר קבלת הודעת הזכייה מטעם הרכבת והעברת

0.12.1

העתקי החוזה ונספחיו לחתימת המציע הזוכה במכרז ,יהא על המציע הזוכה להחזיר לרכבת את כל
מסמכי החוזה ,על נספחיו )לרבות ערבות הביצוע ונספח הביטוח( וצרופותיו כשהם חתומים על ידו ,וזאת
תוך שבעה ימים קלנדריים ממועד העברת החוזה לידיו .במידה ולא יעשה כן ,יחויב המציע בסך של
 ₪ 1,000בגין כל יום איחור בהגשת החוזה החתום ,אשר יחולטו מערבות הצעתו של המציע למכרז.
מובהר כי ,אין בהתניה זו כדי לגרוע מזכות הרכבת לבטל את זכיית המציע ,הכל בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של הרכבת.

 0.13שלמות ההצעה ואחריות כוללת )(I
המציע יתחייב כי ההצעה המוגשת על ידו היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת וכי כל השירותים
המתבקשים במכרז מוצעים בהצעתו בשלמותם כולל רמת השירות שנדרשה לשירותים אלה .מגיש ההצעה ייחשב
לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של ספקי המשנה ו/או ספקי-השירות מטעמו.

 0.14מבנה ההצעה הנדרש  -כללי )(I
מבנה ההצעה יהיה תואם למבנה המכרז .לדוגמא :סעיף  2.1בהצעה יכיל תשובה לרכיב  2.1במכרז ,סעיף 2.2
תשובה לרכיב  2.2וכד' .רכיב לגביו למציע אין תשובה ייכתב לידו "אין תשובה" או כלול בסעיף  .Xכל שינוי שייעשה
במסמכי המכרז ,ללא הסכמת המזמין בכתב ,או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או
במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,וכל תנאי לתוקפה של ההצעה לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולים
לגרום לפסילתה .קיבל המזמין את הצעת המציע ,ייחשבו השינויים והתוספות האמורים כלא היו .הגשת הצעה
למכרז כמוה כהסכמה לכל תנאי המכרז ונספחיו ללא כל סייג ו/או התניה.
הרכבת שומרת לעצמה הזכות לפסול הצעה שלא תוגש במבנה הנדרש כמפורט לעיל.

 0.15סיווג רכיבי המכרז  -השיטה )(I
רכיב המובא לידיעה בלבד ואין צורך בתשובה .היעדר תשובה יובן כ"קראתי והבנתי ואין הסתייגויות".

א.

-I

ב.

 - Gרכיב הדורש תשובה כללית .יש לענות קיים  /לא קיים ולציין תכונות חשובות בלבד.

ג.

 - Sרכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת .תשובות אפשריות הן:

אם בכל זאת יש הערות יש לציינן.



יש/כן/קיים בצירוף תיאור מדויק ומפורט של הפיתרון.



אין/לא/חלקי ,בצירוף לוח זמנים ומשאבים ליישום הפיתרון.



אין/לא/לא יהיה ,בצירוף תיאור סיבות לכך.

אם נדרשת תשובה ארוכה במיוחד ,ניתן לכתוב תשובה תמציתית ולצרף נספח המפרט את התשובה.
מספרי הנספחים יהיו כמספרי הסעיפים להם הם מספקים פירוט.
ד.

-L

רכיב סף ) .(Go / No Goנקרא גם סעיף חובה ) .(Mandatoryהדורש פירוט או קיום דרישה .תשובת
הספק תהיה עניינית ומלאה כפי שמופיע בסיווג  Sלעיל ,קיום דרישה )המצאת אישור למשל( ,או
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התחייבות לקיום דרישה .הכל בהתאם לעניינו של הסעיף .חוסר תשובה ,תשובה שאיננה עונה לדרישה,
חוסר מענה לדרישה ,הסתייגות או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית ,בסעיף זה ,עלול לגרום לפסילת
ההצעה.
ה.

 - Mרכיב סף ) .(Go / No Goנקרא גם סעיף חובה ) .(Mandatoryתשובת הספק תהיה מסוג "קראתי
והבנתי  -מקובל עלי" כפי שמופיע בסיווג  Iלעיל ,או תשובה עניינית ומלאה ,קיום דרישה )המצאת אישור
למשל( ,או התחייבות לקיום דרישה .הכל בהתאם לעניינו של הסעיף .חוסר תשובה ,תשובה שאיננה
עונה לדרישה ,חוסר מענה לדרישה ,או תשובה לא ברורה ולא חד משמעית ,בסעיף זה ,עלול לגרום
לפסילת ההצעה.

 0.16מבנה ההצעה הנדרש )(I
בנוסף על הדרישה היסודית של התאמה אחד לאחד בין ההצעה למכרז ,יש להקפיד בהצעת הספק על הכללים
הבאים:
א.

תוכן ומבנה התשובה המדויק בכל רכיב )ותת-רכיב( יתאים לסיווג הרכיב :ברכיבים המסומנים  Gיש להדגיש
אם קיים או לא קיים ולציין תכונות חשובות בלבד ,בקצרה ובמלל חופשי )עד חצי עמוד לרכיב( .ברכיבים
המסומנים  Sאו  Lיש לתת תשובה מפורטת ,כולל תעתיקים ממערכות אחרות או מתיעוד קיים ,ובלבד
שתהיה תשובה ברורה לדרישה המתאימה .במקרה של תשובה ארוכה מומלץ להפנות לנספח בסוף
ההצעה.

ב.

יש להבחין בין רכיב "סגור" הדורש תשובה של "כן/לא" או מילוי טבלה מוגדרת ,לבין רכיב "פתוח" המאפשר
תשובה במבנה חופשי .ברכיב פתוח רשאי המציע גם להוסיף הערות והצעות משלו ע"י הוספת סעיף
"אחר" .סעיף זה יסומן  X.97אם בסוף רכיב ראשי ,או  X.Y.97אם בסוף רכיב משני.

 0.17מחירים )(I
כל המחירים והתעריפים יהיו נקובים בש"ח ללא מע"מ ,ונכונים לתאריך היום האחרון להגשת ההצעה.
כל המחירים יפורטו במענה לפרק  5למכרז.

 0.18הודעות למציעים )(I
0.18.1

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.

0.18.2

מעקב אחר פרסום הודעות בנוגע למכרז ,מוטלת על המציע בלבד .לא תתקבל כל טענה מצד המציע
באשר לאי ידיעה בדבר פרסום ההודעות ותוכנן .שאלות ההבהרה יוגשו אך ורק בכתב לנציג רכבת ישראל
המפורט להלן.

0.18.3

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

0.18.4

יודגש ,כי לרכבת ישראל הזכות לשנות ו/או לבצע התאמות במכרז בהתאם לשאלות ותשובות ההבהרה
שיינתנו ,והנוסח הסופי והמחייב של המכרז יהיה זה שכולל את כל השינויים ,ככל שיהיו ,וכפי שיפורסם על
ידי הרכבת באתר האינטרנט .באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן באתר האינטרנט ולוודא
שהשאלות שלו יתקבלו על ידי הרכבת ולהתעדכן בדבר שינויים והודעות ,ככל שיהיו.
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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 ,אם תחליט הרכבת לקיים סבב כזה .בכל מקרה ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לא להתייחס
לשאלות שתישלחנה לאחר המועד הקבוע להגשתן.

 0.19אופן מילוי המסמכים )(I
0.19.1

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

0.19.2

המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים בכל הנספחים המצורפים להזמנה זו ויקפיד על כל ההוראות
המפורטות בהם.

0.19.3

כמו כן המציע יצרף להצעתו ,את כל הנדרש בכל אחד מהנספחים וכל מסמך הנדרש לבדיקת עמידתו
בתנאי מכרז זה ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחים המצורפים להזמנה זו.

0.19.4

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

0.19.5

מובהר כי על המציע למלא ולחתום על "טופס אישור השתתפות 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 ו/או ע"י עו"ד כנדרש תגרום לפסילת הצעת המציע במכרז.

0.19.6

המציע יצרף להצעתו קבלה המעידה על תשלום דמי ההשתתפות במכרז.

0.19.7

המציע יחתום ,באמצעות מורשי החתימה בצירוף חותמת חברה במקומות הנדרשים בטופס ההצעה
הכספית )נספח  +B1נספח  B2המצורף בגיליון אקסל( בשני עותקים מודפסים .אי חתימה על גבי טופס
ההצעה הכספית במקום המיועד לכך כנדרש ,תגרום לפסילת הצעת המציע במכרז.

 0.20תוקף ההצעות )(I
0.20.1

ההצעות תעמדנה בתוקף  180יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

0.20.2

לרכבת 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.

0.20.3

במקרה בו ,מכל טעם שהוא ,לא יעלה בידי הרכבת להתקשר עם המציע הזוכה ,או שההסכם עם המציע
הזוכה יבוטל ,תהא הרכבת רשאית לקבל את הצעת המציעים הבאה בדרוג ,בהתאם לאמור להלן.

0.20.4

לאחר שהרכבת תבחן את ההצעות ,תודיע הרכבת על זהות המציע הזוכה וכן על זהות המציע שדורג
במקום השני במדרג ההצעות )להלן ":מציע ממתין"(.

0.20.5

מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ו/או מכרז זה ,הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע
הממתין על מנת שיבצע את השירותים על פי הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרזו על זוכים אחרים במכרז ,כל
מקום שבוטלו זכייתם של הזוכים או בוטלו החוזים עמם ,זאת אף אם הצעתו של המציע הממתין כאמור
כבר אינה בתוקף.
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0.20.6

למציע השני תהא שהות של  7ימים מיום פניית הרכבת אליו להודיע לרכבת על קבלת פנייתה .לא עשה כן
המציע השני ,או שהשיב בשלילה ,תהא רשאית הרכבת לחזור ולהציע את הצעתה זו למציעים שדורגו
במקום השלישי וכך הלאה ,או לבטל מכרז זה ,והכל -על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

0.20.7

למציע ממתין לא תהיה עילה לתביעה כלשהי אם הרכבת לא תתקשר עמו בסופו של דבר ,ולחילופין באם
תתקשר עמו בהיקף עבודה הנמוך מתכולת העבודה המפורטת בחוזה.

0.20.8

למען הסר ספק אין בהוראות סעיפים אלה כדי לחייב את הרכבת לפנות למציע ממתין והרכבת תהא
רשאית לפנות לחברה אחרת ו/או לפרסם מכרז חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמציע הממתין לא
תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת.

 0.21אומדן המכרז )(I
0.21.1

מובא 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 הגשת ההצעות למכרז בהתאם לתקנה  17לתקנות חובת המכרזים.

0.21.2

מבלי 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.

0.21.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,במקרה שבו ההצעות הכספיות מבין ההצעות שנמצאו על ידי הרכבת
כהצעות 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.

0.21.4

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של הרכבת על פי מסמכי המכרז או על פי כל דין.

 0.22שונות )(I
0.22.1

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במכרז זה .אי מילוי של אחת או יותר מהדרישות עלול
לגרום לפסילת ההצעה.

0.22.2

יודגש כי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להורות על חילוט ערבות ההצעה
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 וחוסר תום לב.
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 שהוכרז כזוכה במכרז ,המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת
ההתקשרות של הרכבת עם הזוכה במכרז.
0.22.3

מציע יוכל להגיש הצעה אחת בלבד ,מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת ייפסל .כמו כן ,הצעה שתוגש על
ידי יותר ממציע אחד ,תיפסל .יובהר כי הצעה שבמסגרתה יפרט המציע שירותים נלווים שיסופקו על ידי
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ספק משנה מטעמו כמפורט בפרקי המפרט שלהלן ,לא תחשב כהצעה אשר הוגשה על ידי יותר ממציע
אחד ,כאמור לעיל.
0.22.4

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,בשלמותה או חלקים ממנה.

0.22.5

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקש הבהרות ו/או השלמות נוספות תוך כדי תהליך בחינת ההצעות.

0.22.6

מבלי 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
אישורים ו/או המלצות ו/או הדגמות לצורך בירור והשלמת פרטים בנוגע להצעותיהם לרבות עמידתם
בתנאי הסף; 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.

0.22.7

הרכבת רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו/או ההמלצות ו/או הפרטים ,והכול על פי
שיקול דעתה הבלעדי.

0.22.8

כל 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.

0.22.9

כל 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.

0.22.10

ככל 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 המציע ,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 ,וזאת על פי 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.

0.22.11

מובהר 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.

0.22.12

רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו של
מציע ,לגביו היה לרכבת ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות ,לרבות במקרה של אי שביעות רצון
משמעותית מעבודתו ,הפרת הסכם על ידי המציע ,חשד למרמה ,תביעות בלתי סבירות וכיו"ב.

0.22.13

הרכבת 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.
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0.22.14

הסתייגות מהתנאים המפורטים בנספחים לחוזה ,בטופס ההצעה ו/או בטופס למילוי על ידי המציע ,לרבות
שינוי או תוספת בכל דרך שהיא ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה ,ולרכבת שמורה הזכות לפסול 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.

0.22.15

הרכבת 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.

0.22.16

הרכבת רשאית לדחות את מועד הגשת ההצעות 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.

0.22.17

המזמין רשאי לבטל את המכרז ,או לצאת במכרז חדש וזאת בהתאם לשיקולי יעילות או שמירה על
האינטרס הציבורי או כל סיבה עניינית אחרת לרבות שהמכרז אינו מעניק לרכבת את הפתרון המיטבי
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.

0.22.18

לרכבת 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.

 0.23עיון בהצעה הזוכה )(I
0.23.1

בהתאם 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.

0.23.2

למען 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.

0.23.3

יודגש כי מציע שלא יציין מהם הסעיפים ,החלקים או המסמכים שלדעתו חסויים מן הטעמים האמורים
לעיל יראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו.

0.23.4

כמו כן ,מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח בפני כל משתתף אשר יבקש במסגרת תקנה )21ה( דלעיל לעיין
בה.
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0.23.5

מציע 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.

 0.24מסמכי ההזמנה להשתתף במכרז )(I
סעיף

נספח

תיאור

0.24.1

נספח A

טופס אישור השתתפות המציע.

0.24.2

פרק 5

טופס ההצעה הכספית )נספח  +B1נספח  B2המצורף בגיליון אקסל(.

0.24.3

נספח A2

טופס פרטי המציע.

0.24.4

נספח A3

תצהיר בהתאם להוראות סעיף  2ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976 -

0.24.5

נספח A4

הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך.

0.24.6

נספח A5

התחייבות לשמירת סודיות.

0.24.7

נספח A6

תצהיר המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף 0.3.1

0.24.8

נספח A7

תצהיר המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף 0.3.2

0.24.9

נספח A8

הצהרת סודיות  -תנאי לקבלת החומר הטכני הצרוב על תקליטור.

0.24.10

נספח A9

טופס התחייבות לספק משנה.

0.24.11

נספח A10

נוסח מחייב לערבות הצעה

0.24.12

נספח A11

מפ"ל

0.24.13

נספח A12

תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז

0.24.14

נספח C

ההסכם לרבות נספחיו.

בברכה,
נופר עינב ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות
רכבת ישראל בע"מ
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 1יעדים
1.0

כללי )(I
הסימולטור הנו כלי להכשרה )לימוד והסבה( ,שמירה על רמת כשירות )תרגול( ותפעול תקלות .כלי עבור
נהגי קטרים במיומנות נהיגה ,בשגרה ובחירום ,לביצוע תרחישים בטיחותיים ותפעוליים :לפני ,לאורך
ובסיום המשימה והנסיעה.
סימולטור הנהגים מהווה כלי הכשרה ושמירה על רמת כשירות ,באמצעותו ניתן להעריך ולקבוע את רמת כשירותו
של נהג קטר ,על בסיס מידת הצלחתו בביצוע תרחישים ובהתאם לתוכנית ההדרכה.
במכרז זה מוגדרים :מטרות הסימולטור ויעדיו ,מדדים ,וכללי תפעול ותחזוקה לאורך תקופת ההסכם.
הפעלת הסימולטורים ככלי הדרכה מתבססת על תוכנית ההדרכה שנקבעה לסוג נהג .כאשר כל סוג סימולטור
מיועד לתת מענה לנושאי לימוד השונים ,כלומר ,רצף הדרכה מלא.
רכבת ישראל מעוניינת בהפעלה של הסימולטורים לאימון יום-יומי ,לפחות חמישה ימים בשבוע ,ובהתאם לשעות
פעילות מרכז הסימולטורים המתוארים בסעיף .4.4.1

1.0.1

אוכלוסיית הנהגים ברכבת ישראל נחלקת למספר קבוצות :נהגי נוסעים ,נהגי מטענים ,נהגי עיתוק ונהגי
צמ"ה מסילתי.

1.0.2

בנוסף ,תוגדר תוכנית הכשרה לפקחים המשמשים עוזריהם של הנהגים בעת תקלה – לאורך הנסיעה.

1.0.3

ברכבת ישראל מספר סוגי קטרים ותאי ניהוג ,כמפורט בסעיף  .1.6נהג קטר ,לומד ומוסמך על מספר
קטרים .כמו כן ,הכשרתו כנהג פעיל ,הסמכתו והערכת כשירותו ,עבור כל אחד מהקטרים ותאי הניהוג.

1.1

לקוח/מומחה יישום  -משתמש עיקרי )(I

1.1.1

מומחה היישום

מומחה היישום מטעם הלקוח הוא עמיר אלמוג ,מנהל פרויקטים בכיר ,אגף מחשוב ,רכבת ישראל.
1.1.2

הלקוח )משתמשים(
אגף הדרכה של רכבת ישראל אחראי על הכשרת ושמירת רמת הכשירות של בעלי המקצועות ברכבת ישראל
בכלל ושל נהגי הקטרים בפרט.
סימולטור הנהגים ,נשוא מכרז זה ,הנו כלי הדרכה בניהול ופיקוח של אגף ההדרכה.
השירותים אשר יסופקו ע"י הספק מיועדים עבור קבוצות המשתמשים הבאות :

א .עובדי רכבת ישראל המשמשים כמדריכי הנהיגה מטעם אגף ההדרכה.
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ב .עובדי רכבת ישראל שהינם מתלמדים במסגרת קורס נהיגה להכשרת נהגי רכבות נוסעים ורכבות מטען.
ג .עובדי רכבת ישראל המשמשים נהגים פעילים במסגרת ריענון ושמירת כשירות.
ד .עובדי רכבת ישראל המשמשים נהגים פעילים במסגרת הסבת מקצוע.
ה .עובדי רכבת ישראל הנדרשים לתפעל מערכות ברכבות ובקטרים )פקחי רכבות נוסעים(
ו.

עובדי רכבת ישראל במסגרת קורסים וסיורים ,למקצועות תפעוליים ומשרדיים )שעות בודדות בשנה(.

ז .קבוצות מבקרים חיצוניות :שוטרים ,מכבי-אש וכד' )שעות בודדות בשנה(.

1.2

יעדים ומטרות )(I

1.2.1

יעדי המערכת
א .הקמת מערך סימולטורים לתמיכה בהכשרה ושמירת כשירות לנהגי רכבות נוסעים ונהגי רכבות מטענים .תוך
עמידה במדדים ויעדי ביצוע וזאת תוך הערכות לגידול צפוי בכמויות הנהגים הנדרשים להכשרה ושמירת
כשירות.
ב .הערכות להכשרה נדרשת בעידן חשמול הרכבת הצפוי החל מרבעון רביעי שנת .2017
ג .הגדלת ספיקת המתאמנים.
ד .שיפור רמת הנהגים תוך מתן יכולת כימות לרמה המקצועית.
ה .שיפור מושג ברמת השרות ללקוח באמצעות עמידה בדיוק רכבות.
ו.

שיפור מושג בצריכת הדלק באמצעות הגברת המודעות ל"נהיגה ירוקה".

ז .צמצום עלויות עקב תאונות ובלאי שמקורן בתקלות תפעול נהג.
ח .צמצום תקורות משאבי רכבת )קטר ומסילה( הנדרשים לצורכי ההכשרה וההסמכה.
מטרות המערכת

1.2.2

א .הכשרה של נהגי רכבות נוסעים ורכבות מטען חדשים.
ב .הקניית נהיגה נכונה ברכבת נוסעים לנהג מתלמד ) עצירה והאצה ,נהיגה ירוקה ויעילה(.
ג .הכשרת הנהג המתלמד לתפעול נכון של הרכבת בשגרה ,עפ"י הבד"ח ,ובמגבלות מזג אוויר ותנאי ראות.
ד .הכשרת הנהג המתלמד לעבודה בשגרה ובחירום מול רמה ממונה ) אתת/פקח/פקד(.
ה .הכשרת הנהג המתלמד לתפעול נכון של הרכבת בחירום ,עפ"י הבד"ח ותפעול תקלות.
ו.

הכשרת הנהג המתלמד לתפקוד באירועי בטיחות.

ז .הכשרת הנהג המתלמד לעמידה ביעדי הדיוק של הרכבת.
ח .מבחן ומדד אחיד לרמת הנהג כתנאי מקדים לעלייתו לנהיגה מעשית בקטר.
ט .מבחן מסכם אחיד לשם הסמכת נהג.
י.

לימוד ותרגול תרחישי בטיחות.

יא .מדידה והערכה של רמת כשירות נהגים.
שמירה על רמת כשירות נהגים
א .ריענון כללי נהיגה נכונה ברכבת נוסעים לנהג מתלמד )עצירה והאצה ,נהיגה ירוקה(.
ב .ביצוע ריענון לנהג לתפעול נכון של הרכבת בשגרה עפ"י הבד"ח.
ג .ביצוע ריענון לנהג לתפעול נכון של הרכבת בחירום עפ"י הבד"ח תפעול תקלות.
ד .ביצוע ריענון לנהג לתפקוד באירועי בטיחות.
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ה .מבחן ומדד כשירות שנתי אחיד לרמת הנהג כתנאי להמשך נהיגתו.

1.3

מרכז הסימולטורים )(I

1.3.1

מרכז הסימולטורים יוקם במרכז ההדרכה ומרכז הסימולטורים ,כהגדרתו לעיל .מובהר ,כי מיקומו המדויק
של האתר יודע לספק על ידי רכבת ישראל לאחר חתימת ההסכם עם הספק .מובהר ,כי רכבת ישראל
תהיה רשאית לשנות את מיקום האתר מאזור העיר האופקים לפי צרכיה והספק לא יהיה רשאי לכל
תמורה נוספת בשל שינוי כאמור .מובהר כי לספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת בעניין זה.

1.3.2

למען הספר ספק ,לספק לא תהינה זכויות כלשהן באתר ו/או במרכז הסימולטורים אלא זכות כבר רשות
בלבד לתחזק ולתפעל את מרכז הסימולטורים ,כמפורט בהסכם ,במשך תקופת ההסכם וככל שההסכם
בתוקף והכל כמפורט בהסכם.

1.3.3

רכבת ישראל תהיה אחראית על ביצוע העבודות כמפורט בסעיף  3.1להלן וזאת לפי התוכניות שפירסמה
רכבת ישראל באתר האינטרנט של הרכבת עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן" :תוכניות
הרכבת"(.

1.3.4

כמפורט בהוראות מכרז זה ולהלן ,הספק הזוכה יהיה אחראי לספק ,להתקין ולתחזק את כל הציוד
והתוכנות וכן לספק כל השירותים כמפורט בסעיף  3.1להלן ובהסכם )להלן" :עבודות תשתית ספק"(.

1.3.5

אם וככל שהספק הזוכה יהיה מעוניין לבצע שינויים בתוכניות הרכבת ,אזי שבכפוף לאישור הרכבת מראש
ובכתב )והרכבת תהא רשאית לסרב לפי שיקול דעתה הבלעדי או להתנות בתנאים( ,הרי ששינויים אלה
יבוצעו על ידי הספק הזוכה ועל חשבונו בלבד.

1.3.6

למען הסר ספק מובהר ,כי אלא אם כן צויין הדבר במפורש אחרת כל הוצאה ו/או עלות הדרושה לצורך
תחזוקת ,הפעלת והדרכה במרכז הסימולטיורים תהיה באחריות הספק ועל חשבונו.

1.3.7

הספק נדרש להציע תכנון במסגרת סקר פיתוח ) (DR1לאישור רכבת ישראל לפני כל פעולה הקשורה
במילוי מחויבויות הספק כהגדרתם לעיל ולא יתקשר עם צד שלישי לצורך כך לפני שהתוכניות אושרו
מראש ובכתב על ידי רכבת ישראל.

1.3.8

הספק יסייע לרכבת ישראל ו/או למי מטעמה לבצע את התכנון ו/או העבודות כמפורט בסעיף  3.1ללא
תמורה כלשהי ובכלל זה ימלא אחר כל הוראה של אכבת ישראל ו/או מי מטעמה בעניין זה.

1.3.9

רכבת ישראל תהיה רשאית לדרוש מהספק לשנות תוכניותיו כמפורט לעיל )לרבות ספקי המשנה בהם
הוא מתכוון להשתמש( לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט והחלטת רכבת ישראל תחייב את הספק לכל
דבר ועניין לרבות העלויות הכרוכות בכך.

ראה פירוט נוסף בסעיף תשתיות.
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1.4

אילוצים )(S
קטר החשמלי

1.4.1
א.

רכבת ישראל פרסמה מכרז לאספקת קטרים בכוח חשמלי.

ב.

ספק הקטרים החשמליים הנו.Bombardier Transportation GmbH :

ג.

דגם הקטרים החשמליים שנבחר הנו.TRAXX P160 AC3 :
נתונים טכניים לגבי הקטר החשמלי ,יועברו למציעים לאחר פנייה לעו"ד נופר עינב ,באמצעות דוא"ל:
 .nofare@rail.co.ilמובהר ,כי רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הנתונים דלעיל לפי
צרכיה .מובהר כי לספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת בעניין זה.

ד.

כמפורט בהסכם ,רכבת ישראל רשאית בכל עת לצמצם את היקף הפרויקט ו/או העבודות ו/או להשהותן
ובכלל זה בשל אילוצים תקציביים ,מנהלתיים ו/או ניהוליים ו/או עיכוב בהוצאתו לפועל של המכרז נפרד
לאספקת הקטרים החשמליים .מובהר כי לספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרכבת בעניין זה.

ה.

קטרים חשמליים ראשונים אמורים להגיע לרכבת ישראל באוגוסט .2017

ו.

לאורך המכרז מתוארים נתונים טכניים ותפעוליים )בד"ח ,תרחישים ותקלות( של "מערכות נייד" בקטרים:
 Euro4000ו  .Euro3200בשלב זה ,לפני בחירת ספק הקטרים החשמליים ,רכבת ישראל אינה יודעת את
אופן מימוש "מערכות הנייד" בקטרים החשמליים .לאחר בחירת הספק וקבלת מסמכי היצרן ,יועבר החומר
הרלוונטי ,לספק הזוכה.
מסילה "מחושמלת"

1.4.2
א.

ייצוג הדרך נדרש לכלול תשתית ואלמנטים של מסילה חשמלית.

ב.

רכבת ישראל פועלת לחשמול מסילות הרכבת לשם הפעלת קטרים חשמליים.

ג.

רכבת ישראל הקימה מנהלת חשמול העוסקת בחשמול המסילה להפעלת קטרים בכוח חשמלי.

ד.

לא כל קווי הנסיעה של רכבת ישראל יחושמלו .כלומר ,בחלק מהקווים – גם קווי הנוסעים ,תעשה רכבת
ישראל שימוש בקטרי הפועלים בכוח הדיזל.

ה.

צפי הפעלה לקווים חשמליים.
#
1
2

קו שרות מחושמל
הרצלייה – ירושלים האומה
מודיעין מרכז – ירושלים האומה
כרמיאל – חוף הכרמל
נהריה – עכו – חוף הכרמל

תאריך הפעלה
מתוכנן
Q2/2018
Q2/2018

*מובהר למען הסר ספק ,כי האמור לעיל הן הערכות בלבד והן עשויות להשתנות עקב החלטות של הרכבת ולא
תהיה למציע כל טענה ו/או דרישה כנגד הרכבת עקב שינוייים שיתכן ויחולו ו/או כדי לגרוע מהתחייבויותיו של
המציע.

11501

עמוד  26מתוך 162

09/02/16

מכרז מס'  – 11501למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה
ותחזוקה של מערכת סימולטורים לקטרים ברכבת ישראל

1.5

בעיות שהמערכת אמורה לפתור )(I
רכבת ישראל מפעילה כיום מספר סוגי נייד והכשרת הנהגים מתבססת על לימוד עיוני.
אגף הדרכה מפעיל סימולטור נהגים באמצעותו ניתן לדמות תרחישים לקטרי  JT42בלבד.
רכבת ישראל חווה וצופה לגידול נוסף במספר הרכבות ליום ,גידול המחייב הכשרה ושמירה על כשירות של מספר
רב של נהגי רכבות ,גידול המחייב הדרכה מהירה ואיכותית ,דבר שלא מתאפשר בהפעלה של סימולטור בודד.
בית הספר לעובדי הרכבת ממוקם בלוד .נהגי הרכבת נדרשים להגיע מאזור הצפון ומאזור הדרום לשם קבלת
ההדרכות.
בהתאם להלן הבעיות שהמערכת צפויה לפתור :
א .חוסר במדדים ובמבחן אחידים למתן תמונת מצב כשירות נהגים.
ב .חוסר בתשתית סימולטור למרבית צי הנייד ,להכשרה לרכבות נוסעים ורכבות מטענים.
ג .חוסר בתשתית סימולטור להסבה ולהכשרה של נהגי רכבת נוסעים חשמלית.
ד .זמינות סימולטור לביצוע ריענונים ומבחן כשירות לנהגים.
ה .חוסר ביכולת להטמיע נהיגה נכונה ו"נהיגה ירוקה" מבחינת כל מתאמן ) זמן וספיקה(.
חוסר ביכולת להעמיד תשתיות להכשרה מבחינת זמינות קטר ומסילה להכשרת נהגים לאור הגידול הנדרש

ו.

בהכשרות ובהסבות.

1.6

צי נייד נוכחי ועתידי )(I
להלן מטריצה המציגה את סוגי הנייד ברכבת ישראל .קטרים ותאי ניהוג המרכיבים רכבת נוסעים.
קטרים חשמליים אינם מיועדים לשימוש רכבות מטען.
רכבות המשא אינן כוללות תאי ניהוג.
צפי הגעה של שני קטרים חשמליים ראשונים ותחילת הדרכות נדרשות על סימולטור לקטר חשמלי ,יהיה ב Q4
.2017
קטרים
Euro 3200

Euro 4000

קטר חשמלי

24

14

62

1

Double Deck

62

Y

Y

Y

2

Siemens

14

Y

Y

Y

#
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 2הישום
2.0

אופי ומצב כללי של היישום )(I
אופי המערכת

2.0.1

מערכת הסימולטור המאופיינת במסמך זה ,ייעודה :הדרכה של נהגי קטר חדשים והכשרת נהגי קטר פעילים.
ברכבת ישראל מספר סוגי קטרים ותאי ניהוג ,כאשר נהג חייב ללמוד ולהיות מוכשר לנהיגה במספר קטרים
ובמספר תאי ניהוג .טבלה המתארת את הקשר בין מקצוע הנהג וסוג הנייד ,ראה טבלה בסעיף .1.4

2.1

משתמשים ,בעלי תפקידים ,אחריות וכישורים נדרשים ).(I
#
1

חטיבה/אגף
אגף הדרכה

תחום פעילות

תפקיד
מנהל מרכז

ניהול פעילות מרכז הסימולטורים ,מתאמנים וספקים ,מטעם

סימולטורים

אגף הדרכה.
ניהול הפעילות השוטפת של ספק הסימולטורים במרכז
הסימולטורים ,לעמידה ביעדים ובתוכנית ההדרכה השנתית של
אגף הדרכה.
מעקב אחרי עמידה בדרישות ההסכם ורמת השירות הנדרשת.

2

מדריך נהגים מטעם

נהג מקצועי רכבתי שהוכשר ומונה ע"י אגף הדרכה של רכבת

הרכבת  -נהג

ישראל לבצע הדרכות ,רעננים והסבות לנהגים חדשים ונהגים
פעילים.
אחראי על ביצוע תדריך בטיחות ,תדריך מקצועי בתחילת
האימון ,הכרת המערכת ורכיביה ואזורים בהם מותר
למתאמנים להסתובב ולגעת.
אחראי לטעינה של תרגיל/תרחיש.
אחראי על מעקב אחר פעילות המתאמן מרגע כניסתו
לסימולטור ,דרך תפקודו השוטף לאורך התרחיש ועד יציאתו
וסגירת התרגיל.
אחראי על ביצוע תחקור )מתן משוב( למתאמן והפקת דוחות
בחתכים השונים ועפ"י נהלי אגף הדרכה.

3

מדריך נהגים  -ספק

מדריך מקצועי שהוכשר ע"י הספק ואגף הדרכה של רכבת
ישראל לבצע הדרכות ,רעננים והסבות לנהגים חדשים ונהגים
פעילים.
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#

חטיבה/אגף

תחום פעילות

תפקיד

אחראי על ביצוע תדריך בטיחות ,תדריך מקצועי בתחילת
האימון ,הכרת המערכת ורכיביה ואזורים בהם מותר
למתאמנים להסתובב ולגעת.
אחראי לטעינה של תרגיל/תרחיש.
אחראי על מעקב אחר פעילות המתאמן מרגע כניסתו
לסימולטור ,דרך תפקודו השוטף לאורך התרחיש ועד יציאתו
וסגירת התרגיל.
אחראי על ביצוע תחקור )מתן משוב( למתאמן והפקת דוחות
בחתכים השונים ועפ"י נהלי אגף הדרכה.
4

אגף מחשוב

מנהל

מנהל הפרויקט מטעם אגף מחשוב ,משלב כתיבת המכרז,

פרויקט/מומחה

דרך בחינה וניקוד המענים ,מימוש ,פיקוח על בדיקות מסירה,

היישום

בדיקות קבלה ועד מעבר לתפעול ותחזוקה שוטפת.
)לאחר אישור בדיקות הקבלה ותקופת הרצה ,עוברת אחריות
תפעול המתקן לאגף הדרכה ומנהל מחלקת סימולטורים(

מנהל ההתקשרות

מנהל ההסכם בין רכבת ישראל והספק ,מטעם אגף מחשוב
ולאורך תקופת ההסכם.
כל שינוי ו/או עדכון במערכת הסימולטורים מחייבת את
מעורבותו ואישורו של מנהל ההתקשרות .כמו כן ,אחראי
מנהל ההתקשרות על תחזוקת המערכת ועמידת הספק
ברמת האיכות הנדרשת ).(SLA

מנהל איכות

אחראי על פיקוח ,ביצוע ואישור בדיקות המסירה ובדיקות

ובדיקות

הקבלה כמתואר בסעיף "בדיקות".
)מנהל האיכות והבדיקות יעביר את אישורו להשלמת
הבדיקות לאבן דרך ,למנהל הפרויקט מטעם רכבת ישראל(.

5

חטיבת נוסעים

נהגי רכבות נוסעים

מתלמד/מתאמן במערך הסימולטורים.

6

חטיבת מטענים

נהגי רכבות מטען

מתלמד/מתאמן במערך הסימולטורים.

עוזרי נהג ונהגי

מתלמד/מתאמן במערך הסימולטורים.

7

ספק

עיתוק
כללי

אספקת שרותי הפעלה ותחזוקה עפ"י אפיון באמצעות
סימולטורים ,לנהגי קטרים בחטיבת נוסעים וחטיבת מטענים,
אימון המבוסס על תוכנית אימון מוגדרת.
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#

חטיבה/אגף

תחום פעילות

תפקיד

שמירה על תקינות הסימולטורים וזמינותם לאימון ובהתאם
לתוכנית האימון.
העמדת כ"א להפעלת סימולטורים עפ"י הגדרות המכרז
ודרישות רכבת ישראל כולל הכשרה של עובדים חדשים.
אחריות על תקינות ושלמות הסימולטורים.
העמדת שרותי אימון במרכז הסימולטורים של רכבת ישראל.
אחריות שמירה על רמתם המקצועית של המפעיל/ים וביצוע
ריענונים בתחום הפעלת הסימולטורים ובתחום ההדרכה
והחניכה.
אחריות על ביצוע הדרכות מקומיות למדריכים מרכבת ישראל,
הדרכות תקופתיות ,בהפעלת הסימולטורים ויכולותיהם ,לצוות
מרכז הסימולטורים ולמדריכים של רכבת ישראל אם וכאשר
יידרש.
בקרה על איכות הביצוע של העובדים.
ריכוז והפצת הדו"חות הנדרשים ע"י רכבת ישראל.
עדכון ושיפור מערכי השיעור שמועברים פנימית לצוות
הפרויקט.
איסוף ,עריכה ומיסוד הידע שנצבר מניסיונו האישי של כל
עובד והצגתו לרכבת ישראל.
ניתוח שמישות ונצילות סימולטורים ודיווח באמצעות הפצת
דוחות לאגף הדרכה.
מנהל פרויקט

אחראי מטעם הספק על מימוש הפרויקט משלב החתימה,

ההקמה

דרך הפיתוח ,בדיקות מסירה ,בדיקות הקבלה ועד ההפעלה
השוטפת.
משמש כאיש הקשר של הספק מול רכבת ישראל.
ראה דרישות מינימום למנהל פרויקט ההקמה בסעיף 2.1.2

מנהל פרויקט

אחראי מטעם הספק על :תקינות ועדכניות הסימולטורים,

הפעלה

תפקוד צוות העובדים במרכז הסימולטורים ,דיווח תקופתי על
רמות שימוש וכלל ההיבט ההתקשרותי מול מנהל מחלקת
הסימולטורים.
ראה דרישות מינימום למנהל פרויקט הפעלה בסעיף 2.1.3
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חטיבה/אגף

#

תחום פעילות

תפקיד

ראה פירוט בסעיף 2.1.1

מפעילי הסימולטור

מפעיל הסימולטורים

2.1.1

הספק יקבע את מספר המפעילים הנדרש להפעלת מרכז הסימולאטורים ,בשעות פעילות הסימולאטור ,וזאת
על מנת שהספק יעמוד באופן שלם ומלא בכל התחייבויותיו במכרז.
למען הסר ספק ,מובהר כי בכל שעות פעילות מרכז הסימולאטורים ,יהיה מפעיל/ים מטעם המציע נוכח במרכז
הסימולטורים.
מובהר כי רכבת ישראל עושה שימוש במונח "מפעיל" בלשון יחיד אך הכוונה למספר המפעילים הנדרש..
 2.1.1.1כללי
א .המפעיל יהיה עובד קבוע של הספק הזוכה ,במשרה מלאה לטובת התפעול ואחזקת הסימולטורים.
ב .עם סיום עבודתו ובטרם עזיבתו את תפקידו כמפעיל לפי מכרז זה במרכז הסימולטורים ,יגרום לכך הספק
שהמפעיל יעביר מבעוד מועד הדרכה מלאה ומקיפה למחליפו )לרבות תיעוד מתאים( לשביעות רצון רכבת
ישראל ו/או למי שתורה לו רכבת ישראל והכל ללא תמורה נוספת שתשולם על ידי רכבת ישראל .כמו כן נדרש
הספק לדאוג לכך כי אין ברשותו של המפעיל חומר השייך לרכבת ישראל ,וכי המפעיל החזיר את כרטיס
"אישור כניסה למתחמי רכבת ישראל".
 2.1.1.2אחריות המפעיל
א .מפעיל הסימולטור אחראי על התפעול השוטף של הסימולטורים.
ב .אחראי על ביצוע הפעלה של הסימולטורים.
ג .אחראי על תקינות החומרה והמערכת.
•

תחזוקה שוטפת בהתאם להגדרות/דרישות היצרן ,תיקונים ועדכונים והכול לשם זמינות הסימולטורים
בהתאם לתוכנית האימון של מרכז ההדרכה.

•

ביצוע שגרות אחזקה.

ד .הסבת תצורת נייד כהכנה לאימון.
ה .אחראי על בטיחות המתאמנים בסימולטורים.
ו.

אחראי על בניית התרגילים והתרחישים ,העברתם ובדיקת תפקודם על הסימולטורים ,כך שיהיו זמינים לתרגול
בהתאם לתוכנית האימון של מרכז ההדרכה.

ז .ביצוע בפועל של הדרכות למדריכים מטעם רכבת ישראל ,הדרכות בהכרה ובהפעלה של הסימולטורים ,הדרכה
בפועל על אופן ביצוע תחקור לאימון והערכת כשירות המתאמן .ייעוץ מקצועי שמטרתו העלאת רמת האימון,
הגדרת תרחישים חדשים ויכולת הניתוח והערכת המתאמנים.
ח .בקרה ודיווח על ניצול הסימולטורים.
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ט .הגעה לפגישות בנושאים הרלוונטיים ,בתיאום מראש ובמהלך יום העבודה.
י.

כישורים נוספים נדרשים מהמפעיל:
•

כישורי הדרכה.

•

יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.

•

הבנה נרחבת בתחום החומרה ,תקשורת ותוכנה.

•

סמכותיות ,כריזמה ויכולת להניע אנשים.

 2.1.1.3גיוס והכשרת מפעילים
א .המציע נדרש להציג ,באבן הדרך "סקר בטיחות ומוכנות לבדיקות וניסויים" ) ,(TRR1את תוכנית ההכשרה
למפעיל ועדכונים לתוכנית באבן הדרך .TRR2 :לרכבת ישראל תאשר את תכנית ההכשרה ,משכה ,תכניה
והיקפה.
ב .הספק נדרש ,בעת החלפת מפעיל ביוזמתו או ביוזמת המפעיל ,לקיים את הסעיף א' .הכשרת המפעיל הנה על
חשבון הספק.
ג .תהליך הכשרת מפעיל תתבצע ב 3-שלבים:
שלב א' :הפעלת הסימולטור ,תפעול ותחזוקה ,יבוצע ע"י הספק.
שלב ב' :חפיפה של שבועיים על הסימולטורים ותקופת מבחן של כחודשיים בתפקוד שוטף.
שלב ג' :אישור המפעיל ע"י רכבת ישראל .לרכבת ישראל שמורה הזכות לפסול מפעיל לאורך שלב ב'.
 2.1.1.4נוהל כניסה ויציאה של מפעיל ל/מ תפקיד.
בכניסת מפעיל חדש לעבודה במרכז הסימולטורים ,נדרש המפעיל לבצע את הפעילויות הבאות שלהלן:

2.1.2

11501

•

תדריך ביטחון בהתאם לנהלי אגף ביטחון בכל הקשור לעובדים חיצוניים.

•

תדריך בטיחות לכניסה ותנועה במתחמים תפעוליים.

•

תדריך בטיחות לסימולטור ולאימון בו.

•

תדריך על כללי ההתנהגות במרכז ההדרכה של רכבת ישראל.

•

מעבר על בד"ח בשגרה ובחירום של כל סוג קטר המיוצג בסימולטורים.

•

מעבר על נהלי העבודה של הרכבת בדגש על הסימנאורים.

•

תדריך על תוכנית קורסים ותוכניות אימון בהם משולב הסימולטור.

•

פגישה עם מנהל הפרויקט מטעם הרכבת ונציג אגף הדרכה.

•

פגישה עם צוות המדריכים וגורמים המקצועיים שאיתם יעבוד.

מנהל פרויקט ההקמה ).(S
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מנהל פרויקט ההקמה המוצע מטעם הספק נדרש להיות בעל ניסיון מוכח בהקמה של פרויקטים לאספקת
סימולטורים.
מנהל פרויקט ההקמה ילווה את הפרויקט עד תום תקופת ההקמה ,על בסיס אבני הדרך לביצוע ועד בחירת
מנהל פרויקט הפעלה.
רכבת ישראל מבקשת לבחון ולהעריך את התאמתו של מנהל פרויקט ההקמה המוצע ,באמצעות :קו"ח ,ניסיון
מוכח והתרשמות הוועדה המקצועית לפרויקט.
•

המציע נדרש להציג ,במסגרת מענה למכרז זה קו"ח של מנהל פרויקט ההקמה המוצע.

•

המציע נדרש להציג את ניסיונו של מנהל פרויקט ההקמה המוצע באמצעות מילוי טבלאות יכולת מוכחת,
סעיף .4.1.4

•

התרשמות הוועדה המקצועית לגבי מנהל פרויקט ההקמה המוצע ,תעשה בשלב הצגת המענה כמפורט
בסעיף  0.10ס"ק  ,7טבלת "תהליך בחירת הספק".

הערכת מנהל פרויקט ההקמה המוצע תבוצע במסגרת המפ"ל.
מובהר כי החלפתו של מנהל פרויקט ההקמה ,בתקופת ההקמה ,ע"י הספק ,תהא בכפוף לקבלת אישור בכתב
ממנהל הפרויקט מטעם רכבת ישראל בלבד .כמו כן ,מובהר כי כניסת מנהל פרויקט הקמה חליפי מחייב את
אישורה של רכבת ישראל .בטרם החלפה ו/או סיום עבודה של מנהל פרויקט ההקמה יגרום הספק לכך
שמנהל פרוייקט ההקמה יעביר מבעוד מועד הדרכה מלאה ומקיפה למחליפו )לרבות תיעוד מתאים( לשביעות
רצון רכבת ישראל ו/או למי שתורה לו רכבת ישראל והכל ללא תמורה נוספת שתשולם על ידי רכבת ישראל.
2.1.3

מנהל פרויקט ההפעלה ).(I
מנהל פרויקט ההפעלה המוצע נדרש להיות בעל ניסיון של לפחות שנתיים בהפעלה של פרויקט סימולטורים.
מכיוון שבעל תפקיד זה יידרש רק לאחר תקופת ההקמה ,אין המציע נדרש להציג בשלב זה מועמד לתפקיד.
מובהר כי לקראת סיום תקופת ההקמה תבקש רכבת ישראל מהספק להעביר קו"ח של מנהל פרויקט
ההפעלה המוצע .כמו כן ,יידרש הספק להציג שני פרויקטים לדוגמא בהם שימש מנהל פרויקט ההפעלה
המוצע ,כמנהל פרויקט הפעלה .לגבי כל פרויקט נדרש המציע להציג :תיאור הפרויקט ,תכולת הסימולטורים,
מספר המשתמשים/מתאמנים ותפקידו של מנהל פרויקט ההפעלה המוצע.
מנהל פרויקט ההפעלה המוצע ייתבקש להגיע לפגישה עם מנהל הפרויקט לשם אישור לפני כניסתו לתפקיד.
רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל את מנהל פרויקט ההפעלה המוצע ולבקש את החלפתו.
כמו כן ,החלפתו של מנהל פרויקט ההפעלה ,בתקופת ההתקשרות ,תהא בכפוף לקבלת אישור רכבת ישראל.

2.2

תמרורים וסימנאורים )(I

2.2.1

הגדרה
מתקן איתות לצד מסילה ,מורכב מעמוד נושא ,שלט ולוח נורות צבעוניות .הצבע או הצבעים המוארים ,מורים
לנהג הנייד אם לנסוע ,לעצור או להגביל את מהירות נסיעתו .האורות דולקים יום ולילה.
רכבת ישראל עושה שימוש במבנה וחוקיות סימנאורים ,כנהוג בעולם ובנוסף הוגדרו סימנאורים ייחודיים.
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מיקום ה סימנאורים ברכבת ישראל הנו עפ"י התקן הבריטי ,כלומר ,מצד שמאל לכיוון הנסיעה .קיימים גם
סימנאורים המותקנים בצד ימין של המסילה וזאת משיקולי מיקום פנוי.
המציע ,נדרש לספק את ה סימנאורים בפרק זה וכמו כן לאפשר תוספת סימנאורים חדשים על מאפיניהם.
המציע נדרש לאפשר הגדרה של פרמטרים וחוקיות לכל סימנאור ,חוקיות בהתאם לצבע ו/או שילוב צבעים,
חוקיות המשפיעה על תפקוד מערכות הנייד.
נושא הסימנאורים יעלה בדיון משותף עם הספק והיצרן ,באבן הדרך "התנעה וסקר ניתוח דרישות" ).(SRR1
בשלב זה נסביר ונפרט על כל סימנאור והמשמעות לנהג.
לפירוט תמרורים ,סימנאורים ,שלטים ואותות ברכבת ישראל.

2.3

צפירות )(I
בהתאם לנהלי הרכבת והתמרורים לאורך המסילה ,נדרש נהג הקטר להפעיל את הצופרים לאורך נסיעתו.
הפעלה קצרה ,הפעלה ארוכה והפעלה מקוטעת לסירוגין.
הסימולטור נדרש לאפשר ביצוע צפירה )קצרה ,ארוכה ומקוטעת לסירוגין( ,שתשמע באופן מוחלש )מותאמת
לגודל הכיתה וסביבת הלימוד( ותוצג באמצעות חיווי :בפני המדריך ובכיתת התרגול.
כמו כן ,פעילות זו תירשם בלוג פעולות הנהג לשם שיחזור ,תחקור והערכה.
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 3אפיון טכני
3.0

כללי )(I

מכרז זה הנו מכרז להקמה ,הפעלה ותחזוקה של סימולטורים לנהגי קטרים ברכבות נוסעים וברכבות מטען ,המבוסס על
מינימום של  220ימי אימון בשנה.
הספק נדרש לספק סימולטורים מסוג  FMSו  ,PTTבתכולה ותצורה כמפורט בתכולת המכרז ,סעיף .0.2.7
לאורך תקופת ההסכם נמדד הספק עפ"י רמת השירות :תדירות תקלות ,מהירות הטיפול בתקלה וזמינות הסימולטורים
להדרכה – בהתאם לתוכנית ההדרכה ,כמפורט בסעיף " 4.7הסכם רמת שירות" ).(SLA
בפרק זה יוגדרו דרישות סף טכנולוגיות וזאת לשם קבלת איכות גבוהה של סימולטורים והתאמתם לדרישות רכבת ישראל
 אגף הדרכה ,לביצוע הכשרה לנהגים חדשים ,הסבות מקצוע ושמירת כשירות לנהגים פעילים.כמו כן ,יוגדרו :דרישות ליכולות עמדות המדריכים והמפעילים ,דרישות לעיצוב סביבת האימון ,דרישות ליכולות הערכת
מתאמן באמצעות תחקור ,משוב ודוחות תפעוליים וניהוליים.
שני הסימולטורים מסוג  FMSנדרשים לדמות נהיגה אמיתית בקטרים ,בסביבת הנהג המלאה והאמיתית ,תוך מתן חיווי
מהימן לתחושת הנסיעה .בנוסף ,שישה סימולטורים מסוג  PTTנדרשים לדמות נהיגה בקטרים ללא דרישה לתחושת
הנהיגה.
הסימולטורים נדרשים לכלול את המאפיינים הייחודיים לנהיגה בקטר לסוג הנייד ,לרבות :מערכות נהיגה ,מערכות בטיחות
– מערכות המפורטות בפרק "מערכות נייד" ,תחושת נהיגה המושפעת בין היתר מתגובת הנייד לתנאי הדרך ,לאורך
הרכבת )מספר הקרונות( ,משקל הקרונות ותנאי סביבתיים אקלימיים.
כמו כן ,נדרשים הסימולטורים להציג בפני הנהג המתאמן את הסימנאורים ושלטים לאורך המסילה ,מערכת קשר וכריזה,
מערכות המחשוב ומחוונים .וכל זאת לשם ביצוע אימון הקרוב ביותר למציאות הנהג ,בתרחישים שונים ובמצבים משתנים
תוך הערכת ביצועי מתאמן ומתן משוב מדויק לפעולות.
בסוף האימון ,תציג המערכת הערכת ביצועי המתאמן ותאפשר למדריך ,לבצע תחקור ומשוב למתאמן .משוב הכולל גם
השוואה לאימונים קודמים ו/או לתוצאות מתאמנים אחרים .כמו כן ,נדרשת המערכת לאפשר שמירה של הקלטות האימונים
והערכות הביצוע לאורך כל תקופת ההתקשרות במתקני רכבת ישראל ,תוך נקיטת כל הפעולות הנדרשות לאבטחת המידע
וצנעת הפרט.
בסוף תקופת ההתקשרות כל המידע יועבר לרכבת ישראל וימחק באופן מוחלט ממערכות הספק וספקי המשנה שפעלו
מטעמו בפרויקט.
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3.1

תשתיות )(I

הקמת מרכז הסימולטורים תעשה עפ"י החלוקה להלן.
הספק מבחינתו יידרש וללא תמורה נוספת ,לסייע ולייעץ בתכנון המבנה ,הסביבה וכל היבט אחר הקשור למרכז
הסימולטורים ו/או כל פעולה אחרת שיתבקש ליעץ בה לרכבת ישראל ,ככל שיתבקש על ידי רכבת ישראל ובמועדים
שיתבקשו על ידה .מובהר ,כי אין הרכבת מתחייבת לקבל המלצות הספק וההחלטה הסופית היא של רכבת ישראל.
מובהר ,כי הספק יהיה מחוייב להחלטות רכבת ישראל והוא מוותר על כל דרישה ו/או טענה כי ההחלטות אינן תואמות את
המלצותיו לרבות דרישה לתוספת תשלום כלשהי ו/או גריעה מאחריותו.
למען הסר ספק ,מובהר כי ,אלה אם כן צויין הדבר במפורש אחרת בטבלה להלן ובאופן מפורש ,כל הוצאה ו/או עלות
הדרושה לצורך הקמה ,תחזוקה ,הפעלה והדרכה במרכז הסימולטורים תהיה באחריות הספק ועל חשבונו.
3.1.1

תשתיות שתספק רכבת ישראל.

תשתיות שתספק רכבת ישראל
כללי.
רכבת ישראל תהיה אחראית ותישא בעליות להלן:
•

העמדת השטח והמבנה מרכז הסימולטורים.

•

בניית מעטפת חיצונית וחלוקה פנימית של מרכז הסימולטורים ,קירות ,חלונות ,רצפה ותקרה
של מרכז הסימולטורים .הספק הזוכה יקבל את מרכז הסימולטורים צבוע ומוכן להכנסה.

•

אספקת מים וחשמל.

•

תשלום ארנונה ומיסים הנובעים מהשימוש במבנה

תקשורת ,טלפוניה וחשמל
רכבת ישראל תתכנן ,תפרוס ותתחזק את התקשורת ,הטלפוניה וחשמל אל ובתחום מרכז
הסימולטורים.
מיזוג
רכבת ישראל אחראית לתכנן ,להקים ,ולתחזק מערכת או מערכות מיזוג ,במרכז הסימולטורים.
חרף האמור לעיל ,הספק הזוכה נדרש על חשבונו ועל אחריותו לתכנן ולממש במערכות המחשב,
מנגנון כיבוי אוטומטי המופעל ע"י חיישן טמפרטורה וזאת לשם הגנה על מערכותיו בכל מקרה של
כשל במערכת המיזוג.
כמו כן ,נדרש הספק על חשבונו ועל אחריותו לממש מערכת למשלוח התראות אוטומטיות )(SMS
לגורמי תחזוקה ,כוננים ,המסוגלים להגיע במהירות ולתת מענה עד החזרת מערכת המיזוג לתפקוד
מלא.
מערכות גילוי וכיבוי אש
רכבת ישראל אחראית להקים ולתחזק מערכת גילוי וכיבוי אש ,מערכת המותאמת לסביבת מחשוב
וחדרי שרתים.
חרף האמור לעיל ,הספק נדרש להקים ,להפעיל ,ולתחזק על חשבונו ועל אחריותו ,מנגנון התראות
) ,(SMSהמופעל אוטומטית בעת תקלה במערכת.
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תשתיות שתספק רכבת ישראל
חדר שרתים.
רכבת ישראל אחראית לבניית החדר )קירות בלבד( שישמש כחדר שרתים וכמו כן קביעת דלת
ממוגנת בכניסה לחדר השרתים ,בתוך מרכז הסימולטורים.
חדר השרתים יהיה מותאם בגודלו למספר ארונות השרתים והתקשורת הנדרשים  50% +גידול.
מובהר כי הספק אחראי לספק את ארונות השרתים והתקשורת וכמו כן כל ציוד הנדרש בחדר
השרתים )מדפים ,ארונות אחסון וכד'(.
חדר אוכל/מטבחון
רכבת ישראל אחראית לבניית חדר האוכל/מטבחון בתוך מרכז הסימולטורים.
חדר האוכל/מטבחון יכלול משטח שיש ,כיור וברז מים )חמים וקרים(.
מובהר כי חדר האוכל/מטבחון לא ייכלול אמצעי בישול ו/או חימום מרכזיים.
תכנון חדר האוכל/מטבחון יועבר לספק לאישור לפני תחילת ביצוע.
מחסן חלקי חילוף וכללי
רכבת ישראל אחראית לבניית מחסן )קירות( ודלת ממוגנת בכניסה למחסן ,בתוך מרכז
הסימולטורים.
מובהר כי הספק יספק ויתקין על חשבונו ועל אחריותו מדפים וארונות הנדרשים לאחסון חלקי החילוף
וכללי.
אבטחה.
רכבת ישראל תספק את אבטחת מרכז הסימולטורים 365 ,ימים בשנה  ,24/7 -לאורך תקופת
ההסכם.
אופן ושיטת האבטחה תוגדר ע"י אגף אבטחה ,לאחר בחירת בניין מרכז הסימולטורים.
ניקיון
רכבת ישראל תדאג לניקיון מרכז הסימולטורים על חשבונה.
אופן ,סוג החומרים ותדירות הניקיון בחדרי הסימולטורים ,יתואם עם הספק.
3.1.2

מחויבויות הספק

עבודות תשתית ספק
מבלי לגרוע מיתר התחיבויותיו של הספק לפי מכרז זה ו/או לפי ההסכם ,מתחייב הספק ,על חשבונו
ועל אחריותו לספק להתקין ,לתחזק את הציוד והתוכנות ו/או כל ציוד ו/או תוכנה נוספת כדי למלא את
מלוא מחויבויות הספק לפי מכרז זה לרבות ההסכם כמפורט להלן וכן להעניק כל את כל את
השירותים כמפורט להלן ו/או גל שירות נוסףהנדרש כדי למלא את מלוא מחויבויות הספק לפי מכרז
זה לרבות ההסכם )להלן" :עבודות תשתית ספק"(:
עיצוב מרכז סימולטורים
הספק יהיה אחראי לעיצוב מרכז הסימולטורים וזאת על פי הדגשים וההנחיות להלן .מובהר ,כי
העיצוב מותנה בקבלת אישור רכבת ישראל בכתב ומראש שתהא רשאית להורות על ביצוע שינויים
בעיצוב והספק מתחייב למלאם בלוחות הזמנים שתורה הרכבת וככל שנדרש ,הכל על חשובנו ועל
אחריותו.
דגשים והנחיות לעיצוב מרכז הסימולטורים:
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עבודות תשתית ספק
•

כל סימולטור מסוג  PTTיופרד מהסימולטור השכן )עדיפות לקיר זכוכית כפול דופן( ,כך שלא
תהיה הפרעה למתאמנים )לפחות  1.6מטר בגובה( – חסימה של רעשים.

•

עמדת המדריך ,בסימולטורים מסוג  ,PTTתתוכנן ותמומש כך שתתאפשר צפייה של
המדריך בכל העמדות כולל בצופים שבעמדת הצפייה ותחקור )ללא צורך בשימוש במצלמה(
– אפשרות לעמדה מוגבהת.

•

בסימולטור מסוג  FMSעמדת המתאמן תהיה בחלל מופרד ,כאשר המדריך יושב מחוץ לחלל
זה וצופה באימון באמצעות :מסכי המחשב שעל שולחנו – מסכים המציגים את שרואה
המתאמן ומצלמת אווירה.

•

עמדת הצפייה ותחקור תכיל מקום ל 6 -מתאמנים.

חדר ישיבות
הספק נדרש לתכנן ,להקים ,להתקין ,להפעיל ולתחזק על חשבונו ועל אחריותו חדר ישיבות ל10-
עובדים.
חדר ישיבות למטרת קיום ישיבות של צוות הפרויקט ,צוות ההדרכה והספק.
החדר נדרש לאפשר הצגת אימונים מתקיימים ו/או אימונים קודמים בסימולטור נבחר.
החדר יכלול את כל הציוד שנדרש כדי למלא את תיפקודו ובכלל זה ציוד מחשוב ,מקרן ,וכל ציוד נוסף
שיהיה דרוש ו/או כל ציוד נוסף שידרש על ידי רכבת ישראל.
אביזרים וריהוט משלים
הספק נדרש לתכנן ,להקים ,להתקין ,להפעיל ולתחזק על חשבונו ועל אחריותו את כלל האיבזור
והאמצעים הנדרשים לקיום האימון :בחדרים ,במחסן ,בחדר שרתים ,בחדר ישיבות ,בעמדות
הסימולטורים ,בעמדות המדריכים ועמדות הצפייה.
איבזור הכולל :ארונות ,ארונות תקשורת ,כיסאות ,מדפים ,לוחות מחיקים ,מסכים וכד' וכל ציוד נוסף
שיהיה דרוש ו/או כל ציוד נוסף שידרש על ידי רכבת ישראל ,והכול בהתאם לתכנון החדרים ועיצוב
מרכז הסימולטורים.
•

את התכנון נדרש הספק להציג לאישור במסגרת סקר פיתוח ).(DR1

•

עמדת הצפייה תכלול מסך בגודל " 50לפחות ,ברזולוציה  HD Fullלפחות ומערכת רמקולים
להשמעת השמע מעמדת הסימולטור.

•

מערכת שמע מסוג  5.1ערוצים ומעלה נדרשת בסימולטורים מסוג .FMS

•

בעמדת הצפייה והתחקור ובעמדת המדריך ,נדרשים רמקולים סטריאופוניים.

•

לוח מחיק ) 2מטרים לפחות( בעמדת הצפייה והתחקיר.

סימון ושילוט
הספק נדרש לתכנן ,להקים ,להתקין ,להפעיל ולתחזק על חשבונו ועל אחריותו שילוט הכוונה לחדרים
וכמו כן שילוט בטיחות בהתאם לנדרש .והכול בהתאם לתכנון החדרים שאושר במרכז הסימולטורים.
•

הספק נדרש להקים ,להפעיל ,ולתחזק עד  15שלטים בגודל של  x3015ס"מ .תצורת
השלטים ,מיקומם ואופן התקנתם תוצג במסגרת סקר הפיתוח ).(DR1
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עבודות תשתית ספק
•

כל השילוט והסימון יהיה בשפה העברית ויבוצע בהתאם לכללים והצבעים הנהוגים ברכבת
ישראל ובאישור רכבת ישראל.

•

מעל משקוף פנימי של דלתות חדרי האימון יותקנו שלטי "יציאה" אשר בעת אימון בתאורה
חלקית יופעלו באור עמום.

•

מעל משקוף חיצוני של דלתות חדרי האימון יותקנו שלטים מוארים אשר הפעלתן מעמדות
המדריך " :אימון ".

חומרת שרתים ,מחשבים וציוד רשת
הספק נדרש לתכנן ,להקים ,להתקין ,להפעיל ,ולתחזק על חשבונו ועל אחריותו את כלל חומרת
השרתים ,מחשבים וציוד הרשת הנדרש לשם מימוש הפיתרון המוצע.
מובהר כי בתכנון עוצמת המעבדים ונפח האחסון ,נדרש הספק להתחשב בדרישות להצגת אימונים
שבוצעו ושהוקלטו באיכות גבוהה כחלק מתהליך הערכת המתאמן.
מובהר כי הספק נדרש להציג את הציוד באבן הדרך "סקר התשתיות" ) (DR4לאישור רכבת ישראל
בכתב ומראש ובכל מקרה לפני רכישה .רכבת ישראל תהא רשאית להורות על שינויים בתכנון שאז
אלה יבוצעו על ידי הספק ללא תמורה.
UPS
הספק נדרש לתכנן ,להקים ,להתקין ,להפעיל ,ולתחזק על חשבונו ועל אחריותו מערכת  UPSעבור
כל מערכות המחשוב במרכז הסימולטורים ,מערכת  UPSשמטרתה לייצב את מתח החשמל ,למניעת
פגיעה בציוד :סימולטורים ,שרתים ,מחשבים ומסכים וכד'.
מערכת ה  UPSנדרשת לאפשר כיבוי מסודר של מערכות המחשוב בעת הפסק חשמל.
מובהר כי לא תדרש הפעלה של הסימולטורים לצורכי אימון ,בעת הפסקת חשמל.
באבן הדרך "סקר פיתוח" ) (DR1נדרש הספק להציג את פירטי המערכת.
הספק נדרש לתכנן ,להקים ,להתקין ,להפעיל ,ולתחזק על חשבונו ועל אחריותו כל שירות נוסף וכן כל
ציוד נוסף )לרבות חומרה ו/או תוכנה( הדרושים על מנת לעמוד במלוא מחוייבויותיו של הספק לפי
המכרז ו/או ההסכם ועל מנת לבצע את הפרויקט עבור המזמין ,באופן שיענה על צרכי המזמין
בהתאם לתיק הפרויקט ולכל הוראות המכרז ו/או ההסכם ההסכם ובהתאם ללוחות הזמנים הקבועים
בהסכם זה ,אלא אם נקבע במפורש בסעיף זה שהעבודה תבוצע על ידי המזמין

3.2

הסימולטורים )(I

3.2.1

כללי
תכולת הסימולטורים והרכבם מוצגת בסעיף  0.2.7למכרז.
רכבת ישראל תספק לספק כל תוכנית ,תמונה ,סרטוט וכל חומר טכני אחר שיידרש והנמצא ברשותה ,לטובת
העתקת סביבת הנהג.
הספק נדרש לתכנן את הסימולטורים מסוג  ,FMSכולל מערכות הנייד שבו ,לתפקוד ותחושות נהיגה
התואמות במדויק את הנהיגה בקטר האמיתי באמצעות מנגנון .6 DOF
העיצוב החיצוני והפנימי של עמדת המתאמן תותאם לצבעים ולעיצוב של הקטר ובאופן שמומש ברכבת
ישראל.
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להלן מספר דגשים:
א.

תאוצות הרכבת ותצוגות בהתאם לסוג הרכבת )נוסעים או מטען( ,סוג הקטר ,מספר קטרים ,שיפוע
המסילה ,מספר קרונות והעומס כללי משתנה של הרכבת.

ב.

הפעלת המעצורים השונים :בלם קטר ,בלם רכבת וכפתור חירום.

ג.

החלקת גלגלים בהתאם לשיפוע ולמזג אוויר – משקעים/ערפל ,כניסה לפעולה של מערכת ה ,ABS-כניסה
למצב מניעת החלקה ו "פירפור" כאשר אין אחיזה.

ד.

מיקום ותגובתיות ה"סיפה" כולל תיזמון ההתראות השונות – ויזואליות ,קוליות ,תגובת בלימה.

ה.

תגובתיות האנדוזי לסימנורים השונים ולאמצעי האיתות לאורך המסילה.

ו.

נעילת בלמים באחד הקרונות וכן קרון שמוט.

ז.

רטט ושמע למצב המנוע ותוואי המסילה )מסוטים ,גשרים וכד'( וחיבור לקטר עזר.

ח.

הצגת השטח הנצפה מעמדת הנהג.

ט.

מתגים ,לחצנים ,ידיות וכפתורים – מימדים ,מיקום ,תפקוד ופונקציונאליות.

י.

מושב נהג – כולל אפשרות לשינוי גובה ,משקל נהג ומרחק משולחן נהג.

יא.

עמדת המתאמן בסימולטור מסוג  FMSנדרשת להיות מבוקרת טמפרטורה ,כך ששלושה אנשים יוכלו
לשהות בה במהלך האימון בנוחות.

יב.
3.2.1.1

עמדת המתאמן בסימולטור מסוג  PTTנדרשת לאפשר הימצאות של שני אנשים במהלך האימון בנוחות.
עקרונות להחלפת תצוגות
רכיבי ההחלפה שיוגדרו לסוג קטר יהיו בגודל ומבנה זהה למקורי ,בעלי משקל קל וחיבורם לשולחן העבודה
יהיה ללא כבילה )פלאגים בלבד(.
חיבור רכיבי ההחלפה לשולחן העבודה יהיה באמצעות מחברים מהירים שלא מחייבים כלי עבודה אך מצד
שני לא ישתחררו מעצמם.
הספק נדרש לממש הגנות מפגיעה חשמלית :פגיעה לשולחן ו/או לרכיבי ההחלפה.

3.2.2

עמדת מתאמן – סימולטור מסוג  FMSלקטר דיזל מסוג .(S) Euro4000/3200
הספק נדרש לספק סימולטור המדמה באופן זהה ,תא נהג בקטר מסוג  Euro3200ותא נהג בקטר מסוג
 Euro4000וזאת באמצעות החלפת רכיבים מהירה ,החלפה של תצוגות מתגים ולחצנים ,ידיות ,דוושות
ומערכות נייד המפורטות בסעיף מערכות נייד ,כקיים בכל אחד משני סוגי הקטרים ובאופן שמומש ברכבת
ישראל.
הספק נדרש להעתיק ,לבנות ולפתח את סביבת הסימולטורים ומערכות הקטרים כהעתק מדוייק של סביבת
הנהג בקטר  Euro4000וכן סביבת הנהג בקטר .Euro3200
רכבת ישראל ממליצה כי הספק ירכוש את שולחן הנהג וכלל המרכיבים מיצרן הקטרים ,אך תקבל גם פיתוח
ויצור עצמי ובלבד שהתוצאה המתקבלת ,בסימולטורים מסוג  FMSובסימולטורים מסוג  ,PTTתהייה זהה
לקטר האמיתי – עיצוב ,חומרים ותחושה לנהג.
קטרי ה  Euro4000/3200משמשים הן לרכבות נוסעים והן לרכבות משא.
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מובהר כי התנהגות הקטר שונה ברכבות נוסעים וברכבות משא ומחייבת פיתוח התנהגות שונה המותאמת
לסוג הקרונות ,אורכה של הרכבת ומשקלה הכולל.
הספק נדרש להציב ,בגב עמדת המתאמן )כחלק מסביבת האימון( ,מסכי מגע המדמים את לו"ח הבקרה,
ברזים ושעונים שקיימים בקטר ואינם חלק מהקונסולה הקדמית של הנהג שישולבו בתרחיש הנהג וזאת לשם
תרגול פתרון תקלות לאורך הנסיעה .פירוט המסכים מפורט בסעיף  3.2.2.4ו.3.2.2.5 -
הספק נדרש להציב בכניסה לסימולטור )כחלק אינטגרלי מסביבת האימון( ,מסך מגע לתרגול בדיקות נהג
טרום נסיעה ו/או תפעול תקלות המחייבות יציאה של הנהג מהקטר ,מסכים מותאמים לרכבת נוסעים ומסכים
לרכבת מטען .פירוט המסכים מפורט בסעיף .3.2.2.3
3.2.2.1

המציע נדרש להציג בהצעתו תיאור מפורט של אופן מימוש ועמידתו בדרישה זו .תחושת נהיגה ודרגות
חופש.
הספק נדרש לתכנן את הסימולטור למתן תחושת נהיגה אמיתית וזאת באמצעות מנגנון בעל שש ) (6דרגות
חופש ) .(DOF 6תחושת הנהיגה צריכה להיות מותאמת לסוג הנייד Euro4000/3200 :ותוך הבחנה לסוג
הרכבת :נוסעים או משא ,לאורכה ,למשקלה הכולל ,מסילה ולתוואי השטח.
כמו כן ,תחושת הנהיגה נדרשת לבוא לידי ביטוי בעת עיתוק )חיבור לקרונות( ,תחילת נסיעה )האצה( ,עצירה,
האטה ,עיקול ,החלקה ומעבר על מסוטים.
המציע נדרש להציג בהצעתו את אופן מימוש תחושת הנהיגה בסימולטור.
הספק נדרש לאפשר ,בשלב בבדיקות ההקבלה ) ,(FATנהיגה בסימולטור  -כולל תחושת נהיגה מלאה,
בדיקה שתבוצע ע"י מדריך נהגים מטעם רכבת ישראל.
תכנון תחושת נהיגה עבור קטר חשמלי תתבצע באבן הדרך "סקר הפיתוח" ) (DR5והצגת תחושת הנהיגה
בבדיקות הקבלה ) .(2FATהבדיקה תבוצע ע"י מדריך נהגים בהדמיה של רכבת נוסעים.

3.2.2.2

מסכי תפעול "בדיקות נהג טרום נסיעה".
הספק נדרש לתכנן ולממש תהליך "בדיקות נהג טרום נסיעה" ,תהליך המבוסס על רשימת בדיקות הנהוגות
ברכבת ישראל .תפעול הפעולות הנדרשות לסוג קטר ולסוג הרכבת )נוסעים או משא( ,יבוצע באמצעות מסך
מגע הממוקם בכניסה לסימולטור ) "24לפחות( ובגובה המאפשר עבודה בעמידה .התוכנה תציג רשימת
פעולות נדרשות ,בליווי תמונות ,איורים ושרטוטים ,לבחירה והגדרה של הנהג.
השימוש בעמדה זו ,הנו חלק מתרגיל/תרחיש – ובהתאם למוגדר ע"י המדריך.
מכלול בדיקות טרום נסיעה מתואר במפורט ב בד"ח שיגרה לקטרים Euro3200 :ו .Euro4000
תוצאות תהליך זה :בחירה של פעולות נדרשות ו/או מענה לשאלות ,יירשמו במאגר המידע ,עבור מתאמן.
תוצאות פעולות הנהג במסכים ,ישפיעו על תצוגת השעונים והנוריות בשולחן הנהג .כאשר פעולה נכונה
תאפשר תחילת נסיעה.
משך תהליך זה לא יעלה על  10דקות.
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המציע נדרש להציג בהצעתו כיצד בכוונתו לממש דרישה זו ,כולל מסכים לדוגמא )אפשרי מפרויקטים
קודמים/אחרים(.
תכנון המסכים יעשה במשותף עם אגף הדרכה בשלב "סקר התשתיות" ).(DR4
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3.2.2.3

מסכי תפעול תקלות המחייבות יציאה מתא נהג.
את מסכי תפעול התקלות המחייבות יציאה מתא נהג ניתן לממש באמצעות העמדה המשמשת לבדיקות טרום
נסיעה ומתוארת בסעיף ) 3.2.2.2אין חובה לממש עמדה נוספת(.
השימוש בעמדה זו ,הנו חלק מתרגיל/תרחיש – ובהתאם למוגדר ע"י המדריך.
מכלול התקלות מפורטים ב בד"ח חירום לקטרים Euro3200 :ו .Euro4000
תוצאות תהליך זה :בחירה של פעולות נדרשות ו/או מענה לשאלות ,יירשמו במאגר המידע ,עבור מתאמן.
תוצאות פעולות הנהג במסכים ,ישפיעו על תצוגת השעונים והנוריות בשולחן הנהג .כאשר פעולה נכונה
תאפשר המשך נסיעה )תפעול תקלות(.
משך תהליך זה לא יעלה על  5דקות.
המציע נדרש להציג בהצעתו כיצד בכוונתו לממש דרישה זו ,כולל מסכים לדוגמא )אפשרי מפרויקטים
קודמים/אחרים(.
תכנון המסכים יעשה במשותף עם אגף הדרכה בשלב "סקר התשתיות" ).(DR4

3.2.2.4

מסכי תפעול מערכות קטר שאינן בשולחן נהג.
מסכי תפעול מערכות קטר שאינן בשולחן העבודה )להלן" :גב מתאמן"( מייצגים :תפעול ברזי לחץ אוויר,
ארונות חשמל ,מפסקים ,לחצנים ,מנוע וכד'.
הספק נדרש לתכנן ולממש תהליך "גב מתאמן" ובאמצעות שני מסכי מגע )" 24לפחות( הממוקמים בחלקה
האחורי של עמדת המתאמן )מאחורי מושב המתאמן(.
התוכנה תציג רשימת פעולות נדרשות ,בליווי תמונות/צילומים ,איורים וסרטוטים ,לתפעול הנהג במסגרת
תרחיש.
הספק נדרש להציג את תכנון המסכים במסגרת סקר הפיתוח  DR1לאישור רכבת ישראל.
מכלול הפעולות מפורטים ב בד"ח חירום לקטרים Euro3200 :ו .Euro4000
שימוש ותפעול המבוצע בעמדה זו ,הנו חלק מתרחיש כולל.
תוצאות פעולות הנהג במסכים ,ישפיעו על תצוגת השעונים והנוריות בשולחן הנהג .כאשר פעולה נכונה
תאפשר המשך נסיעה )תפעול תקלות(.
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#

.1

תיבת מפסק מצברים ומאמ"ת ראשי

.2

לוח מתגים

.3

לוח מפסקים אוטומאטיים )מאמ"תים( מתח נמוך

.4

לוח מפסקים אוטומאטיים )מאמ"תים( מתח גבוה

.5

לוח מערכת אוויר ראשי )בלם(

.6

לוח מערכת אוויר משני

.7

לוח ארון חשמל AC

.8

לוחות חיווי הפעלה ושחרור בלם ובלם חנייה.

.9

לוחות אוויר  - Z5.ו Z3 10

Euro4000

המערכת

Euro3200

תצוגות המערכות הנדרשות לייצוג במסכי "גב מתאמן" הינם:

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

דוגמא :ע"י נגיעה בתג/ברז/ידית ,ניתן לשנות את מצבו
בהתאם למצבים האפשריים לאותו מתג .שינוי מצב
המתג הנכון כורם לשינוי בתצוגה על שולחן הנהג,
במיקום הנכון.
בתחתית כל מסך יהיה לחיץ שיאפשר לחזור למסך
הקודם.
3.2.2.5

עיצוב עמדת מתאמן לסימולטור מסוג  FMSלקטרים מסוג  Euro4000ו .Euro3200
הספק נדרש לתכנן את עמדת המתאמן כהעתק מדויק של סביבת הנהג בקטרים Euro4000 ,ו ,Euro3200
לרבות :רכיבים ,חומרים ,גדלים ,מיקומים ,תצוגות ,דלתות גישה ,חלונות ראשי וחלונות צד ,כולל תצוגת
מראות צד וזווית ראיה ממושב הנהג .התצוגה בחלונות הקטר תהיה לפחות ברזולוציה של ) Full HDעדיפות
ל .(4K
הספק נדרש להציב ,בגב עמדת המתאמן )כחלק מסביבת האימון( ,מסכי מגע המדמים את לו"ח הבקרה,
ברזים ושעונים שבגב הנהג בקטר האמיתי ובנוסף לשלב את הברזים/שעונים/מתגים שבקטר )כגון לוח חשמל
וכו' שנמצאים בקטר ואינם נוכחים בתא הנהג( שישולבו בתרחיש הנהג וזאת לשם תרגול מלא ונכון של
הפעולות הנהג בשגרה וחירום.
הספק נדרש להציב בכניסה לסימולטור )כחלק אינטגרלי מסביבת האימון( ,מסך מגע לתרגול בדיקות נהג
טרום נסיעה וכמו כן לתפעול תקלות המחייבות יציאה של הנהג מהקטר.
את תכנון עיצוב עמדת המתאמן ,נדרש הספק להציג לאישור רכבת ישראל ,במסגרת סקר הפיתוח ).(DR1
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3.2.3

עמדת מתאמן לסימולטור מסוג  FMSלקטר חשמלי.
בהתאם לרשום בסעיף " 1.4.1אילוצים" ,תעביר רכבת ישראל לספק את דגם הקטר החשמלי שיזכה במכרז.
הסימולטור כמו הקטרים החשמליים ,נדרש להיות תואם לתקני  ,UICקבוצת תקן 612 :ו .651
הספק נדרש לספק תא נהג המדמה באופן זהה ,תא נהג בקטר חשמלי ,הכולל :תצוגות מתגים ולחצנים,
ידיות ,דוושות ומערכות המפורטות במערכות נייד ,כקיים בסוג קטר זה ובאופן שימומש ברכבת ישראל
התצוגה בחלונות הקטר תהיה לפחות ברזולוציה של ) Full HDעדיפות ל .(K4
הספק נדרש לתכנן את הסימולטור למתן תחושת נהיגה אמיתית וזאת באמצעות מנגנון בעל שש ) (6דרגות
חופש ).(D.O.F 6
הספק נדרש להעתיק ,לבנות ולפתח את סביבת הסימולטור כהעתק מדוייק של סביבת הנהג בקטר החשמלי.
הספק נדרש להציב ,בגב עמדת המתאמן )כחלק מסביבת האימון( ,מסכי מגע המדמים את לו"ח הבקרה,
ברזים ושעונים שבגב הנהג בקטר האמיתי ובנוסף לשלב את הברזים/שעונים/מתגים שבקטר )כגון לוח חשמל
וכו' שנמצאים בקטר ואינם נוכחים בתא הנהג( שישולבו בתרחיש הנהג וזאת לשם תרגול מלא ונכון של
הפעולות הנהג בשגרה וחירום.
הספק נדרש להציב בכניסה לסימולטור )כחלק אינטגרלי מסביבת האימון( ,מסך מגע לתרגול בדיקות נהג
טרום נסיעה וכמו כן לתפעול תקלות המחייבות יציאה של הנהג מהקטר.

3.2.4

עמדת מתאמן לסימולטור מסוג  ,PTTלקטר דיזל.
הספק נדרש לספק שלושה ) (3סימולטורים מסוג  PTTעבור קטרים מסוג Euro4000:ו .Euro3200
במעבר מסוג קטר אחד לקטר השני ,נדרשת החלפת אביזרים )ידיות ,לחצנים וכד'( בשולחן נהג בהתאמה
לסוג הקטר המבוקש.
הספק נדרש לתכנן את עמדת המתאמן כהעתק מדויק של סביבת הנהג בקטרים Euro4000,ו ,Euro3200
לרבות :רכיבים ,חומרים ,גדלים ,מיקומים ,תצוגות וזווית ראיה ממושב הנהג.
רכבת ישראל לא תקבל עיצוב סימולטור המבוסס על "שולחן כתיבה" ועליו מסכים ,כפתורים וידיות ,כסימולטור
מסוג .PTT
בעמדת המתאמן לא נדרש מימוש תחושה באמצעות דרגות חופש וייצוג לחלונות צד אלא רק לתצוגה
הקדמית וזאת באמצעות מסך בגודל  "50לפחות ברזולוציה של  Full HDלפחות )עדיפות ל .(K4
עמדת המתאמן נדרשת לאפשר אימון אישי וללא הפרעות ורעשים של מתאמנים אחרים.
הספק נדרש להציב ,בגב עמדת המתאמן )כחלק מסביבת האימון( ,מסכי מגע המדמים את לו"ח הבקרה,
ברזים ושעונים שבגב הנהג בקטר האמיתי ובנוסף לשלב את הברזים/שעונים/מתגים שבקטר )כגון לוח חשמל
וכו' שנמצאים בקטר ואינם נוכחים בתא הנהג( שישולבו בתרחיש הנהג וזאת לשם תרגול מלא ונכון של
הפעולות הנהג בשגרה וחירום .פירוט המסכים מפורט בסעיף  3.2.2.4ו.3.2.2.5 -
הספק נדרש להציב בכניסה לסימולטור )כחלק אינטגרלי מסביבת האימון( ,מסך מגע לתרגול בדיקות נהג
טרום נסיעה וכמו כן לתפעול תקלות המחייבות יציאה של הנהג מהקטר .פירוט המסכים מפורט בסעיף
.3.2.2.3
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המציע נדרש להציג בהצעתו תיאור מפורט של אופן מימוש ועמידתו בדרישה זו.
תכנון התצוגה יועבר לרכבת ישראל ,במסגרת סקר פיתוח ) ,(DR1לאישור לפני מימוש.
3.2.4.1

עיצוב עמדת מתאמן
העמדה תעוצב כך שתאפשר עבודה אישית וללא הפרעות של מתאמנים שכנים/סמוכים.
עמדת הסימולטור נדרשת לכלול  Dashboardהדומה במבנהו ובגודלו לקיים בקטרים .רכבת ישראל לא
תקבל עיצוב סימולטור המבוסס על "שולחן כתיבה" ועליו מסכים ,כפתורים וידיות ,כסימולטור מסוג .PTT
בעמדת המתאמן לא נדרש מימוש תחושה באמצעות דרגות חופש וייצוג לחלונות צד אלא רק לתצוגה
הקדמית וזאת באמצעות מסך בגודל " 50לפחות וברזולוציה של  Full HDלפחות )עדיפות ל .(4K
עמדת המתאמן נדרשת לאפשר אימון אישי וללא הפרעות ורעשים של מתאמנים אחרים.

3.2.5

עמדת מתאמן – סימולטור מסוג  ,PTTלקטר חשמלי.
בהתאם לרשום בסעיף " 1.4.1אילוצים" ,תעביר רכבת ישראל לספק את דגם הקטר החשמלי שיזכה במכרז.
הספק נדרש לספק שלוש ) (3עמדות מתאמן המדמים פונקציונאלית תא נהג בקטר חשמלי ,הכולל :תצוגות
מתגים ולחצנים ,ידיות ,דוושות ומערכות המפורטות בסעיף  3.4למכרז )מערכות נייד( ,כקיים בסוג קטר זה
ובאופן שמומש ברכבת ישראל.
רכבת ישראל לא תקבל עיצוב סימולטור המבוסס על "שולחן כתיבה" ועליו מסכים ,כפתורים וידיות ,כסימולטור
מסוג .PTT
בעמדת המתאמן לא נדרש מימוש תחושה באמצעות דרגות חופש וייצוג לחלונות צד אלא רק לתצוגה
הקדמית וזאת באמצעות מסך בגודל  "50לפחות ברזולוציה של  Full HDלפחות )עדיפות ל .(K4
עמדת המתאמן נדרשת לאפשר אימון אישי וללא הפרעות ורעשים של מתאמנים אחרים.
הספק נדרש להציב ,בגב עמדת המתאמן )כחלק מסביבת האימון( ,מסכי מגע המדמים את לו"ח הבקרה,
ברזים ושעונים שבגב הנהג בקטר האמיתי ובנוסף לשלב את הברזים/שעונים/מתגים שבקטר )כגון לוח חשמל
וכו' שנמצאים בקטר ואינם נוכחים בתא הנהג( שישולבו בתרחיש הנהג וזאת לשם תרגול מלא ונכון של
הפעולות הנהג בשגרה וחירום.
הספק נדרש להציב בכניסה לסימולטור )כחלק אינטגרלי מסביבת האימון( ,מסך מגע לתרגול בדיקות נהג
טרום נסיעה וכמו כן לתפעול תקלות המחייבות יציאה של הנהג מהקטר.
תכנון התצוגה יועבר לרכבת ישראל ,במסגרת סקר פיתוח ) ,(DR5לאישור לפני מימוש.

3.3

עמדת מפעיל )(I

הספק נדרש לתכנן ולממש עמדת מפעיל הכוללת לפחות את היכולות הבאות :הפעלת הסימולטורים ,פיתוח ועדכון
תרחישים ,תקינות החומרה והמערכת ,תחזוקה שוטפת של הסימולטורים עפ"י הוראות יצרן ,תיקונים ועדכונים והכול לשם
זמינות הסימולטורים בהתאם לתוכנית האימון של מרכז ההדרכה.
העמדה תאפשר למפעיל למלא את תפקידיו המפורטים בסעיף  2.2ס"ק  .9כמו כן ,תאפשר העמדה קבלת תמונת מצב
המערכת ,עריכת תרחישים וביצוע בדיקה בתצוגת תלת מימד לפני הפצה לסימולטורים הרלוונטיים.
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עמדת המפעיל תוקם במרכז הסימולטורים וממנה ניתן יהיה להתחבר לכלל המערכת ,סימולטורים ,עמדות המדריך
והשרתים בחדר השרתים.
עמדה זו תבנה כחדר שקט לנוחיות המפעיל ולשם מילוי תפקידיו.

3.4

עמדת מדריך )(I

הספק נדרש לתכנן ולממש עמדות מדריך הכוללות לפחות את היכולות הבאות :הכנת ועדכון תרחיש ,הכנת תרגיל ,אתחול
מערכת ,הרצת תרגיל ,ייצוג אגף פיקוד ובעלי תפקידים ,צפייה ושליטה )בקרה( לאורך האימון ,ביצוע תחקור שיחזור
והפקת דוחות )ראה פירוט יכולות בסעיף .(3.2.5.1
הספק נדרש לתכנן ולספק שתי ) (2עמדות מדריך לניהול ושליטה של הסימולטורים מסוג  ,FMSשתי ) (2עמדות מדריך
לניהול ושליטה מרחוק על שלושה ) (3סימולטורים מסוג  PTTכל אחת.
מספר

מספר סימולטורים

עמדות מדריך

לשליטה מעמדה
1

קטר Euro4000/3200
קטר חשמלי

ייצוג נייד

#

סימולטור

1

FMS

1

2

FMS

1

1

3

PTT

1

3

קטר Euro4000/3200

4

PTT

1

3

קטר חשמלי

עמדת המדריך תתופעל ע"י בעלי התפקידים הבאים :מדריך נהגים מטעם רכבת ישראל ו/או מפעיל.

11501

עמוד  47מתוך 162

09/02/16

מכרז מס'  – 11501למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה
ותחזוקה של מערכת סימולטורים לקטרים ברכבת ישראל

3.4.0

עץ אימון/הדרכה ).(I
הספק נדרש לתכנן את פעילות ניהול האימונים במבנה עץ לבחירה
של המדריך בטעינת האימון.
אימון מכיל  nתרגילים .כאשר תרגיל מבטא נושא לימוד.
תרגיל מכיל  nתרחישים ותקלות.
עבור כל אימון ,תרגיל ותרחיש נדרש לאפשר ביצוע תחקור ומשוב.

3.4.1

יכולות עמדת המדריך ).(S
להלן רשימת יכולות נדרשות מעמדת המדריך.
המציע נדרש להציג בהצעתו את עמדת המדריך המוצעת ולפרט
לגבי כל אחד מהנושאים בטבלה להלן .כמו כן ,נדרש המציע לציין
בהצעתו לגבי יכולת או יכולות נדרשות ,להן אין לו מענה במועד הגשת ההצעה.
יכולות עמדת מדריך

#
.1

פיתוח ,עדכון/שינוי בתרחיש ותרגיל.

.2

טעינת תרגיל או תרחיש בודד ,הפעלה והרצה ,בסימולטור מוגדר או במספר סימולטורים במקביל.

.3

ניהול עץ האימון כמתואר בסעיף .4.4.1

.4

הערכת ביצועי מתאמן ,על בסיס כללים מוגדרים ובאופן גרפי ,תוך כדי ביצוע התרחיש.

.5

שליטה באימון :אתחול ,ניטור ,השהיה ,עצירה ,הצגת משוב ,הרצה מחדש והגדרת סימניות לאורך
האימון על ציר זמן התרגיל ,לטובת ביצוע התחקיר.

.6

ביצוע שינוי במצב הסימנאורים תוך ביצוע תרחיש.

.7

ביצוע שינוי במסלול/מסלולים למתאמן.

.8

ביצוע שינויים ברכבת מנוהגת ע"י הסימולציה )הרכבות שמשתתפות /נצפות בתרחיש ואולם אינן
מנוהגות ע"י המתאמן(.

.9

הפעלה או ביטול תקלות ואירועים תוך ביצוע התרחיש )ביטול אינו נשמר להרצה הבאה(.

.10

הצגה/הסתרה של אובייקטים נעים ונייחים )כלי רכב ,אובייקטים על הרציף או בסמיכות למסילה(.

.11

תקשורת עם המתאמן :כפקד/אתת ,פקח ו/או נהג של רכבת עזר.

.12

הגדרה ועריכה של פרמטרים להערכת מקצועיותו וביצועיו של המתאמן .ראה סעיפים" :מחולל
תרחישים" ו "תחקור ,משוב ודוחות".

.13

שליטה של המדריך בלפחות שלושה סימולטורים מסוג  ,PTTבמקביל.

.14

שליטה של המדריך בסימולטור בודד מסוג .FMS

.15

מעקב אחר פעולות כלל המתאמנים תוך שיקוף החוזי ,התרחיש במבט על ,הפקדים והמכוונים של
המתאמן ,תמונת תעבורת המידע במחשוב הרכבת ותעבורת הקשר שלו.

.16

הצגה והדפסה של דו"חות מתאמנים.

.17

תצוגה מפוצלת בה ניתן לצפות במסלול הנסיעה מנקודת מבטו של הנהג ומנקודות שונות במרחב
)מבט על ומבט צד(.
כמו כן ,הצגת הנראה במראות וחלונות הצד של הנייד.

.18
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יכולות עמדת מדריך

#

3.4.1.1

.19

הקלטה מלאה של האימון .הקלטה הכוללת שינויים שביצע המדריך לאורך התרחיש ,הודעות
שהתקבלו במערכת השמע והכול תוך סנכרון לציר הזמן בתרחיש.

.20

המערכת תסמן אירועים באופן אוטומטי ו/או סימון של המדריך על בסיס שמירה על חוקי תעבורה
שאפיונם נקבע בתרחיש לדוגמה אי האטה מספקת בהתאם ל סימנאור ,ובנוסף למדריך תישמר
היכולת לסמן אירועים שיידרש עליהם תחקיר מעמיק כגון עבודה לא עפ"י הנהלים וכל זאת על ציר
הזמן של התרחיש לצורך תחקור.

.21

צילום מסך של התצוגה לצורך תחקור.

.22

השתלטות של המדריך על העמדת המתאמן ,לאורך ביצוע תרחיש ,כולל כתיבת הודעות למתאמן.

.23

באימון מבוקר )בשליטת מדריך( המדריך יוכל לשלוט בתזמון הופעת אירועים למתאמן ובשאיפה
יוכל לשנות תרחיש )ישויות ,כיוון והתנהגות( תוך כדי ריצת תרחיש

עיצוב עמדת המדריך ,סימולטור מסוג .FMS
המציע נדרש להגיש תכנון קונספטואלי )כולל תצוגה תלת ממדית( לעמדת המדריך .תכנון המבוסס על
הדרישות המפורטות בסעיף  3.4.1וניסיונו מפרויקטים קודמים שביצע .תכנון זה יוצג במסגרת המענה ,כאשר
רכבת ישראל תעריך את איכות הפתרון במסגרת המפ"ל האיכותי.
הספק נדרש לתכנן את עמדת המדריך ולהציגה במסגרת סקר פיתוח ) ,(DR1לאישור לפני מימוש.
העמדה נדרשת לאפשר קשר ראיה בין מדריך בכיסאו ,למתאמנים בעמדת הצפייה התחקור.
העמדה נדרשת לאפשר ישיבה בנוחות לשני אנשים :מדריך ומתאמן ,היושבים זה לצד זה.
העמדה תכלול לפחות ארבעה מסכים ,בגודל שלא יפחת מ ,24"-בפורמט  9:16וברזולוציה  Full HDלפחות
)עדיפות ל .(K4
רכבת ישראל מייחסת חשיבות רבה לתכנון פונקציונאלי ,נוח ויפה של העמדה.
הספק נדרש לספק עמדה העומדת בדרישות המתוארות לעיל :פונקציונאלית ועיצובית )באופן זהה לכלל
עמדות המדריך( ,עמדה עם מסכים בגובה פני המדריך ובמינימום פגיעה בשטח העבודה .העמדה נדרשת
לכלול בין היתר :לוח מקשים ,עכבר ,ארון מדפים ומדפסת לייזר צבעונית.

3.4.1.2

עיצוב עמדת המדריך ,סימולטור מסוג .PTT
המציע נדרש להגיש תכנון קונספטואלי )כולל תצוגה תלת ממדית( לעמדת המדריך .תכנון המבוסס על
הדרישות בסעיף  3.4.1וניסיונו מפרויקטים קודמים .תכנון זה יוצג במסגרת המענה ,כאשר רכבת ישראל
תעריך את איכות הפתרון במסגרת המפ"ל האיכותי.
הספק נדרש לתכנן את עמדת המדריך ולהציגה במסגרת סקר פיתוח ) ,(DR1לאישור לפני מימוש.
העמדה נדרשת לאפשר קשר ראיה בין מדריך בכיסאו ,למתאמנים בעמדת הצפייה התחקור.
העמדה נדרשת לאפשר ישיבת שני אנשים בנוחות :מדריך ומתאמן ,היושבים זה לצד זה לצורך ביצוע תחקור
לאימון שבוצע.
העמדות נדרשות לאפשר קו ראיה בין מדריך למתאמנים בסימולטורים.
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בעמדה יותקנו שישה צגים לפחות וזאת לשם הצגת תמונת מצב בשני צגים לכל סימולטור ,בגודל שלא יפחת
מ 24" -לפחות ,בפורמט  9:16וברזולוציה  Full HDלפחות .וזאת לשם הצגת תמונת מצב בשני מסכים לכל
סימולטור וכמו כן ביצוע תחקור והצגה רוחבית של כלל המידע הנאסף לאורך התרחיש.
הספק נדרש לספק עמדה העומדת בדרישות המתוארות לעיל :פונקציונאלית ועיצובית )באופן זהה לכלל
עמדות המדריך( ,עמדה עם מסכים בגובה פני המדריך ובמינימום פגיעה בשטח העבודה .העמדה נדרשת
לכלול בין היתר :לוח מקשים ,עכבר ,ארון מדפים ומדפסת לייזר צבעונית.
מסכים בעמדת המדריך ).(S

3.4.1.3

הספק נדרש לתכנן ולממש את תצוגות עמדת המדריך ,על בסיס ניסיונו בפרויקטים קודמים ויכולות נדרשות
המוגדרות בסעיף  3.3.0.1לעיל ובנוסף ,בהתאם לרשימת המסכים להלן.
מובהר כי רשימת המסכים המוצגת לעיל הנה דוגמא בלבד .רשימה זו מבטאת את רשימת המסכים הקיימים
היום בסימולטור בלבד.
מובהר כי המימוש נדרש לאפשר כי במסך אחד יוצגו מספר תצוגות )ראה הגדרה לקבוצה להלן( .החלפת
תצוגות יזומה של המדריך או בתדירות קבועה אוטומטית.
כמו כן ,נדרש הספק לאפשר בחירת תצוגות למדריך ומסך מוגדר )מתוך המסכים בעמדה( ,הגדרה שתעשה
ע"י המפעיל ו/או המדריך.
הספק נדרש להציג רשימת המסכים במסגרת סקר פיתוח ).(DR1
רשימת מסכים נדרשים בעמדת מדריך.
הגדרה" :קבוצה" = תצוגות מידע אותן ניתן להציג על מסך פיזי אחד מוגדר.
בטבלה זו מתוארים בקצרה המסכים הנדרשים למימוש בעמדת המדריך.
פירוט מלא למסך יבוצע בשלב סקר  SRR1כמפורט בסעיף  ,4.2.9טבלת אבני הדרך לביצוע.
המציע נדרש להוסיף לרשימה זו ,באמצעות הוספת שורות ,הגדרת "קוד תצוגה" ,Tn-T20 ,תיאור מסכים
אותם בכוונתו לממש בעמדת המדריך.

FMS

#
תצוגה

PTT

קוד

1

T1

√ √

2

T2

√ √

תיאור קצר לתצוגת מסך

קבוצה

הזדהות

הזדהות

מבט על ,דו-ממדי סכמתי ,של ציר המסילה העיקרי לכיוון
הנסיעה ,אמצעי איתות ,גשרים ,מעברים ,שילוט ותמרורים.
כמו כן ,הצגת מתחמי התחנות :נוסעים ותפעולי.
הצגה מפורטת דו-ממדית של קו רכבת המתאמן הכוללת
מסילות ,נקודות מסוטים ,סימנאורים ,רציפים ,אובייקטים
ומבנים ,אובייקטים ברי תנועה ,אירועים שמופעלים/יופעלו )
תקלות וכדומה (.
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FMS

#
תצוגה

PTT

קוד
תיאור קצר לתצוגת מסך

קבוצה

תמונת מצב של הטופוגרפיה ,שיפועים ,גבהים ,עקומות

3

T3

√ √

הזדהות

4

T4

√ √

בקרת

מבט על מצב הרכבת :תקינות ,מהירות הרכבת ,מהירות

מתאמן

מקסימלית של הקו ,מאמצי הבלימה ,מצב האנרגיה ויעילות

5

T5

√ √

6

T6

√ √

7

T7

√ √

אנרגתית )נהיגה ירוקה( – סטייה ממהירות אידאלית ,מרחק
עצירה להגעה למהירות הנדרשת
מצב מז"א

שליטה
בתרחיש

שליטה במצב כלי רכב אחרים בתרחיש.

שליטה
בתרחיש

שליטה בהפעלת תקלות ואירועים.

שליטה
בתרחיש

8

T8

√ √

תפעול

שליטה בתקשורת

9

T9

√ √

הזדהות

הצגת חוזי תלת-ממדית ,מנקודת מבט המתאמן או במבט

10

T10

√ √

בקרת

תמונת וידיאו המציגה את המתאמן בעת האימון ,כולל

מתאמן

אופציה לשמיעת רעשי החוץ ורעשי הפנים.

11

T11

√ √

תיעוד

ציר זמן עם תזמון אירועים עליו/אינדקס כולל יכולת של

12

T12

√ √

תפעול

13

T13

√ √

בקרת

הצגת הפקדים ,ידיות ,מתגים ומערכות שמפעיל המתאמן -

מתאמן

הצגת על מסך של קונסולת המתאמן  +ציון מכלול שפעיל

14

T14

√ √

על/צד על פי דרישה.

הערה באינדקס
תפריט – העלאת תרחיש/איתחול/הרצת תרגיל/עצירת
תרגיל/תיחקור

ורמת ההפעלה
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3.5

FMS

#
תצוגה

PTT

קוד
תיאור קצר לתצוגת מסך

קבוצה

בקרת

הצגת מחשב הרכבת על פי דרישה כולל שיקוף התמונה

מתאמן

המוצגת למתאמן

בקרת

הצגת מחשב פעולות מקדימות ברכבת על פי דרישה כולל

מתאמן

שיקוף התמונה המוצגת למתאמן

בקרת

הצגת מחשב מערכות נוספות בקטר על פי דרישה כולל

מתאמן

שיקוף התמונה המוצגת למתאמן
הערכת ביצועים בהצגה גרפית ומשוב למתאמן במלל

15

T15

√ √

16

T16

√ √

17

T17

√ √

18

T18

√ √

משוב

19

T19

√ √

תפעול

חופשי.
שליטה וקביעת המסכים שיוצגו דרך המקרן בעמדת הצפייה
תחקור

עמדת צפייה ותחקור )(S
מקושרת לכל סימולטור מסוג  FMSאו סימולטור מסוג  PTTובצמוד לעמדת המדריך ,נדרש הספק לתכנן עמדת
צפייה ותחקור לשישה )" (6מתאמנים צופים" ,מסביב שולחן ומול מסך בגודל " 50לפחות וברזולוציה של Full HD
לפחות )עדיפות ל .(4K
באמצעות מסך מפוצל ,בהתאם לבחירת המדריך )לפחות  4אזורי צפייה( ,תוצג בפני הצופים תמונת הדרך אותה
רואה הנהג ,מצב הידיות ,השעונים והלחצנים וכמו כן ,פעולות הנהג .כולל שמע הכולל את הנהג וסביבתו וכן תעבורת
הקשר.

3.6

המערכת ).(I

3.6.1

מתאמנים ומדריכים

3.6.1.0

ניהול בנק המאמנים
הספק נדרש לפתח ממשק לקבלת נתונים מ מערכת  LMSשל רכבת ישראל ל מערכת הסימולטורים.
באמצעות ממשק זה תעביר רכבת ישראל את רשימת הנהגים ואת ההכשרות להן הם נדרשים .עבור כל נהג
יועברו הנתונים ,לפחות :מספר כרטיס עובד ,שם העובד ,קוד מקצוע )נהג נוסעים/מטענים( ותרחישים
נדרשים.
על בסיס הממשק ייפתחו נהגים חדשים במערכת הסימולטורים ,ייסגרו נהגים וייעודכנו פרטי נהגים.
הספק נדרש לתכנן את הממשק במשותף עם רכבת ישראל ולהציג את תוכנית הביצוע באבן הדרך "סקר
תשתיות" ) (DR4לאישור רכבת ישראל לפני מימוש.
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3.6.1.1

אימון שבוצע למתאמן
הספק נדרש לתכנן ממשק למערכת ה  LMSשל רכבת ישראל ממערכת הסימולטורים.
באמצעות ממשק זה תעביר ,מערכת הסימולטורים את האימונים שביצע כל מתאמן למערכת ה .LMS-אימון
על בסיס קוד תרחיש שבוצע.
יועברו הנתונים ,לפחות :מספר כרטיס עובד ,קוד תרחיש ,הערכת ביצועים אוטומטית ,הערכת מדריך.
הספק נדרש לתכנן את הממשק במשותף עם רכבת ישראל ולהציג את תוכנית הביצוע באבן הדרך "סקר
תשתיות" ) (DR4לאישור רכבת ישראל לפני מימוש.

3.6.1.2

זיהוי מתאמן והמדריך
הספק נדרש לנהל רשימת נהגים מרכזית ולחייב זיהוי באמצעות תג עובד כתנאי לתחילת אימון.
מערכת הסימולטור תשמור עפ"י זיהוי המתאמן ,את הפעילות שבוצעה ,לדוגמה :הסימולטור ,התרגיל,
התרחיש ,הערכת הביצועים האוטומטית ומשוב המדריך למתאמן.
קיימים ארבעה מצבים להפעלת הסימולטורים ,מצבים אותם מגדיר המפעיל בהעלאת המערכת .מצב
"מתאמן" המחייב זיהוי באמצעות כרטיס עובד ,מצב "מדריך" החייב זיהוי באמצעות כרטיס עובד ,מצב
"הדגמה" ללא צורך בזיהוי ומצב "תחזוקה" המתאפשר רק באמצעות כרטיס זיהוי של המפעיל.
#

תיאור קצר לתצוגת מסך

מצב

1

מתאמן

המערכת מוכנה לאימון ,כולל מתן הערכה אוטומטית לביצועים.

2

מדריך

המערכת מאפשרת טעינת תרחיש וביצוע אימון ,ביצוע תחקור ושחזור לאימון

3

הדגמה

4

תחזוקה

שבוצע.
הפעלה ואימון ללא רישום הערכה .מיועד להדגמות לגורמים חיצוניים ו/או אנשי
הנהלה שמעוניינים לחוות נהיגה בקטר.
הפעלה של הסימולטורים לטובת בחינה ,תחזוקה וכד' .הפעלה של הסימולטורים
במצב זה תתאפשר רק בידי המפעיל.

מובהר כל הפעלה של הסימולטורים חייבת בתיעוד ורישום.
3.6.2

תצוגה ).(S
הספק נדרש לתכנן את עמדות המתאמן ואת אמצעי התצוגה ,עפ"י ניסיונו בפרויקטים קודמים ולהציג את
תכנון העמדה ,תכנון המבטא זוויות ורוחב צפייה למתאמן.
תפקיד מערכת התצוגה הנה לדמות עבור המתאמן בסימולטורים ,את הרקע והסביבה בו מתקיים תרחיש
האימון )תמונת עולם הכוללת תבליט ותכסית ,מזג אויר ,ישויות ואפקטים(.
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המערכת תציג ,בגודל אמיתי כפי שהוא נצפה מעמדת הנהג ,את השטח הנצפה .השטח הנצפה מהחלון
הקדמי ,השטח הנצפה מחלונות הצד ומראות הצד )בסימולטור מסוג  FMSבלבד( ,באותה זווית ראיה
ושטחים נסתרים ,בהתאם לסוג הקטר.
אמצעי התצוגה המוצעים יהיו ברזולוציה של  Full HDלפחות )עדיפות ל .(K4
3.6.3

מערכת השמע ותקשורת
הספק נדרש לתכנן ,לפתח ולספק את מערכת השמע והתקשורת בסימולטורים מסוג  FMSוכמו כן
בסימולטורים מסוג  PTTובאמצעותה לדמות את מכלול החיוויים הקוליים שבסביבת הנהג )חוץ ופנים(.
בסימולטורים מסוג  FMSיחווה הנהג את רעשי הסביבה באמצעות מערכת שמע  5.1ערוצים ובסימולטורים
מסוג  PTTיחווה הנהג את הרעשים באמצעות מערכת שמע סטראופונית או אוזניות )לבחירת המתאמן(.
כמו כן ,נדרשת מערכת השמע לתמוך במספר מקורות שמע במקביל ,כולל הנחיות המדריך למתאמן וללא
מגבלת מספר מקורות.

3.6.3.1

חלוקת רעשים לפי מקורות:
א.

רעשי הרקע שמקורם ברכבת :רעש מנוע ,רעשי שקשוק הגלגלים על המסילה ,חריקות בעצירה
וכדומה.
פירוט נוסף :רעשי גלגלי הרכבת כתלות במהירות ותאוצה ,במעבר במנהרה ,במעבר על גשר ,במעבר
על מסוטים ,בלימה ,רכבת מתקרבת ,רכבת חולפת ,רכבת מתרחקת ועוד.

ב.

רעשי סביבה הכוללים חיוויים קוליים לנהג הקיימים בסביבה התפעולית :צופר של רכבת חולפת ,קריאה
והודעה ממרכז פיקוד ותפעול ,הודעה של פקח הרכבת וכדומה.
פירוט נוסף :התראות קוליות לכלל הנהגים ,הודעות לנהגים בקו לקראת הגעה לק"מ מסילה ,צפצוף
מערכת הסיפה ועוד.

3.6.3.2

תקשורת פנימית
הספק נדרש לתכנן ולספק הוספת ייצוג של מכשירי הקשר בסימולטורים .תקשורת לעמדת המדריך ועמדת
המפעיל ,וזאת לשם דימוי גורמי תפעול רכבתיים לאורך ביצוע התרחיש .מערכת הכוללת :שפורפרת,
רמקולים ,אינטרקום בין מדריך לסימולטורים ואוזניות.
תקשורת שמטרת העברת הנחיות מצד המדריך למתאמן וכמו כן ייצוג של גורמים תפעוליים המעבירים
הודעות לנהג ,הודעות המשפיעות על תפקודו לאורך התרחיש.
מערכת הקשר נדרשת להיות מוקלטת ומסונכרנת לציר זמן והתקדמות התרחיש.
מערכות הקשר בקטרים הנה מערכת מתוצרת חברת מוטורולה .הספק נדרש לייצג סכימתית מערכת זו.
המערכת תקליט את כל תעבורת הרשת ותאפשר האזנה תוך סנכרון לציר הזמן והתקדמות התרחיש.
נדרשת יכולת ייצוג להפעלת כריזה כולל הפעלת צופר באופנים המאפיינים רכבת כולל את המתגים
האופייניים ומיקומם ברכבת וכן מע"ד לדיבור במערכת הכריזה שיותקן במיקום האופייני ברכבת .
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3.7

 – GISמידול תלת ממדי ).(I
הספק נדרש לספק את הסימולטורים עם בסיס נתונים גאוגרפי )תאי השטח( במידול תלת-ממד ) (3Dוכמו כן ,ב
דו-ממד ).(2D
מידול תלת ממדי של  120ק"מ .צילום תלת-מימד "טיפיקלי" לאורך ציר המסילה ו "ספציפי" בקטע תחנה.

3.7.1

דגשים לצילום תל-מימד ).(3D

א.

תא שטח הכולל את המסילה ואת השטחים הנצפים מעמדת נהג הקטר.

ב.

הספק נדרש להציג אוביקטים המשמשים לזיהוי כאנטנות מרכזיות ,בנינים יעודיים ומזוהים ,גשרים ,ארובות
וכדומה ,אשר בהם ישתמש נהג הקטר כדי להזדהות בשטח.

ג.

תא השטח יכולל בין היתר :מסילות ,מסועים ,מפלגים ,גשרים ,מפגשים עם דרכים ,מסוטים ,מנהרות ,עמודי
חשמל ,תחנות תפעוליות ,מתחמים תפעולים ,רציפים ותחנות נוסעים.

ד.

תא השטח במרחב האורבני )בעיקר באיילון( יכיל מרחב אורבני ברזולוציה שלא תפחת מ 25 -ס"מ לפיקסל.
בגבולות אלו הדרישה הינה להציג את חזיתות וצד המבנים הנצפים מהמסילה מנקודת מבט הנהג ,אין דרישה
להצגת רחובות צדיים וכדומה.

ה.

שפת כבישים ,איי-תנועה והמסילה ,ברזולוציה שלא תפחת מ 5 -ס"מ לפיקסל.

ו.

תא השטח במרחב מחוץ למרחב האורבני ,יהיה ברזולוציה שלא תפחת מ  50ס"מ לפיקסל.

ז.

התחנות שעל גבי הקווים יכללו :רציפים ומבנה ,סככות צל ,מדרגות ,נוסעים ובית נתיבות.

ח.

קו עמודי החשמל לאורך המסילה המחושמלת ,יכלול עמודים וקווי מתח ,טרנספורמטורים וכל רכיב הנמצא על
המסילה.

ט.

קווי מתח גבוה ,אנטנות בגבהים ובמימדים כפי שניראים במציאות.

י.

בכל השטחים פילוס המסילה ונטיתה )עיקולים ושיפועים( יהיו זהים למציאות.

יא.

השטחים יכילו שילוט דרכים בעברית ,תמרורים וסימני דרך כנהוג במדינת ישראל ועל פי חוקי התנועה
במדינת ישראל.

יב.

המערכת תכלול יכולת עריכה ועדכון מסילות ותחנות המאפשרת עריכת קטעי מסילה קיימים ו/או הוספת
קטעי מסילה חדשים .בהתאם ניתן יהיה לעדכן ולהגדיר את כל האובייקטים הרלבנטיים לקטע המסילה
לרבות ,אך לא רק ,תחנות ,סימנאורים ,רמזורים ,תמרורים ,מפגשי מסילה ,חיבורים בין מסילות ,גשרים
ואובייקטים שונים בצד המסילה מתוך מאגר של אובייקטים טיפיקליים אשר יהיו חלק מעמדת העריכה .ייצוג
האוביקטים יתקיים ב -דו ובתלת מימד

יג.

תתאפשר הוספת תחנה חדשה כולל עדכון תחנה קיימת ע"י עריכת רציפים ,מסילות ,סימנורים וכד'.

יד.

תתאפשר חלוקת כל קטע מסילה לתת מקטעים ללא הגבלת על החלוקה )מספר המקטעים ,אורך כל מקטע
וכדו'(.

טו.

תתאפשר הוספת תאי שטח נוספים תוך הכנסת נתוני המסילה – עקומות ,נקודות פיצול ,שיפועים ומפות
גבהים.
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3.7.2

קטעי מסילה לצילום תלת-ממדי
רכבת ישראל מעוניינת במידול תלת ממדי של  120ק"מ – כ  10%מאורך המסילה.
רכבת ישראל הקימה פורום רוחבי שתפקידו לבחור את הקטעים למידול תלת-ממדי בפרויקט הסימולטורים –
הספק יקבל את הגדרת הקטעים למידול באבן הדרך "סקר פיתוח" ) .(DR1הקטעים יכללו תחנות נוסעים מייצגות,
קטעי מסילה מייצגים ,גשרים ,מנהרות ,שיפועים ,עיקולים וכל תווי שטח אחר אפשרי הקיים לאורך מסילת הרכבת
בישראל.
הקטעים מסביב לתחנות הרכבת יהיו במידול "ספציפי" וקטעי המסילה האחרים יהיו "טיפיקליים".
החלוקה תהיה 40% :ספציפי ו  60%טיפיקלי.
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3.8

תצורת רכבת ).(I

3.8.1

כללי

"בניית רכבת" מבוצעת במתחמי התחזוקה )מוסכים ומגרשי עריכה( ע"י צוות העיתוק.
תצורת הרכבת :סוג הרכבת ,הקטר ,הקרונות וכמותם ,מוגדרת ע"י עורך התרחיש ומשפיעה על התנהגות הרכבת
)תאוצה ,תאוטה ובלימה( והנהג .כמו כן ,מושפעת הרכבת מהטופוגרפיה של המסילה :עליה ,ירידה ,מישור,
עיקולים ושיפועים.
הערה :פרק זה אינו מתייחס לקטרים חשמליים ותצורות רכבות נוסעים המשולבות בהם .התייחסות למבנה רכבת
המשולבת עם קטרים חשמליים ,תועבר לספק הזוכה לאחר בחירת ספק הקטרים החשמליים וקבלת החומר
הטכני.
3.8.2

רכבת נוסעים

מכרז זה עוסק בשני סוגים של רכבות נוסעים ,רכבת המבוססת על סוגי
הקרונות Double Deck :ו .Siemens
רכבת נוסעים מורכבת מקרונות נוסעים מאותו הסוג Deck Double :או
 Siemensומיועדת להסעת נוסעים.
מערך הרכבת מורכב כך שבצדו האחד מורכב קטר ובצדו האחר מורכב קרון
ניהוג .אופציה הנוספת הנה :מערך  Double Deckכפול עם שני קטרים ,כלומר,
חיבור של שתי רכבות )הסימולטור אינו נדרש לדמות תצורה זו(.
רכבת נוסעים מורכבת ממקסימום  11קרונות .כאשר מספר הקרונות משפיע על
תפקוד הרכבת והנהג .הגדרת מספר הקרונות לרכבת תעשה בעריכת התרחיש
ובהתאם לצורך ההדרכתי באותו התרחיש.
3.8.3

רכבת מטען

מכרז זה עוסק בשלושה סוגי קרונות :קרונות שטוחים )טעונים במכולה
או ריקים( ,קרונות צובר וקרונות תפזורת.
השיטה הנה ,קטר מושך )מוביל( ואליו מחוברים קרונות עפ"י התרחיש
)סוג ,כמות ומשקל( .קיימת אופציה נוספת לחיבור קטר נוסף לקטר
המושך )שרשור( וזאת לשם קבלת כוח משיכה חזק יותר .חיבור/שרשור
זה יכול להיעשות כאשר מספר הקרונות רב ומשקלם הכולל גבוה.
בעבודות עיתוק ,הקטר מבצע גם פעולות דחיפה של קרונות.
הגדרת מספר הקרונות לרכבת – סוג ומשקל ,משקל כל קרון והמשקל הכולל של הקרונות ,יעשה בעריכת
התרחיש ובהתאם לצורך ההדרכתי באותו התרחיש.
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3.9

מערכות בנייד )(S
כללי

3.9.1

לשם ייצוג התנהגות הקטרים )להלן" :הנייד"( ,קרוב ככל האפשר לתפקוד הקטר האמיתי ,להלן תיאור קצר של
מערכות הנייד ,מערכות משפיעות על תפקוד והנהג.
תיאור מפורט לכל מערכת ניתן לקרוא בספר היצרן )עברית ו/או אנגלית( .הפניות לנספח הוכנסו בטבלה להלן.
הספק נדרש לתכנן ולממש את הסימולטורים ) FMSו  ,(PTTכולל מערכות הנייד.
כלל הנתונים המוצגים הנם עבור קטרים.Euro3200 Euro4000 :
התייחסות לקטר החשמלי ,תועבר לספק הסימולטורים ,לאחר בחירת רכבת ישראל את ספק הקטרים החשמליים
וקבלת חומרים טכניים מהיצרן.
מובהר כי לשם לימוד והבנת מערכות הנייד :אופן תפקודם ,השפעתם על תפקוד הנהג ,תקלות ואופן הטיפול בהן,
נדרש הספק לקיים סיורים ומפגשים עם הצוות הטכני והמקצועי של חטיבת נייד.
רשימת מערכות נייד זו נכתבה במשותף עם אגף הנדסת נייד ונכון למועד כתיבת מכרז זה הנה עדכנית
ומלאה .הספק הזוכה ,במשותף עם רכבת ישראל ,חטיבת נייד ,נדרש להציג באבן הדרך "סקר תשתיות"
) ,(DR4מסמך "מערכות נייד" המתאר את כלל מערכות הנייד לסוג נייד והנדרשות לסימולטורים מסוג FMS
ולסימולטורים מסוג .PTT
מובהר כי לא תתקבל כל בקשה מצד הספק הזוכה לתוספת תשלום ו/או עיכוב באספקת הסימולטורים,
כתוצאה ממערכת נייד שלא תוארה בפרק זה והנדרשת למימוש.
מערכות נייד.

3.9.2

הספק נדרש לפתח את הסימולטורים כולל דימוי מערכות הנייד המתוארות בסעיף זה.
מובהר כי מערכות הנייד המוצגות בטבלה להלן הנן מערכות סטנדרטיות אך יתכן ומומשו באופן שונה ברכבת
ישראל מאופן מימושן בחברות רכבות אחרות .יצרן הסימולטורים ,שסביר מאד להניח כי מימש בעבר מערכות
אלא ,חייב להתייחס לשינויים וההתאמות שבוצעו ברכבת ישראל ,באם אכן בוצעו.
הסבר נוסף לכל מערכת ותת מערכת ,ניתן לקבל בספרות היצרן.
המציע נדרש לפנות לדוא"ל  nofare@rail.co.ilלשם קבלת חומר המפורט בטבלה להלן:
להלן רשימת מסמכים ומצגות – חומר טכני למציע ,אשר מצורף על גבי :CD
#

11501

קוד
מסמך

מסמך

.1

X1

Locomotive Systems - Sifa, PCS & Air pressure_Heb

.2

X2

Locomotive System - Indusi_Heb

.3

X3

Locomotive System - EMDEC_Heb

.4

X4

Locomotive System - EM2000_Heb

.5

X5

Locomotive System - EKE_Heb
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#

קוד

מסמך

מסמך

.6

X6

Locomotive System - Diesel Engine_Heb

.7

X7

Locomotive System - DAS_Heb

.8

X8

Locomotive System - Brakes_Heb

.9

X9

Euro4000 - Operation Procedure_Heb

.10

X10

Euro4000 - Intro_Heb

.11

X11

Euro4000 - Emergency Operation_Heb

.12

X12

Euro4000 - EMDEC System_Heb

.13

X13

Euro4000 - EM2000 System_Heb

.14

X14

Euro4000 - Driving Manual_Eng

.15

X15

Euro3200 - Operation Procedure_Heb

.16

X16

Euro3200 - Intro_Heb

.17

X17

Euro3200 - Emergency Operation_Heb

.18

X18

Euro3200 - Driving Manual_Eng

טבלת ריכוז מערכות נייד בקטרים ,מערכות נדרשות להיות מיוצגות בסימולטורים.
#
.1

מערכת
אינדוזי

תיאור המערכת

תת מערכת

מערכת בקרת מהירות נקודתית ,המיועדת לעצירה אוטומטית
של נייד רכבתי ,באמצעות הפעלת מעצורי דחק )בלימת ענישה(,
בכל מקרה שהנהג אינו מבצע פעולות נדרשות המאשרות
ערנותו או אינו מציית למהירות שנקבעה על ידי מתקני האיתות.
בקטרים ניתן להפעיל המערכת כ"-מצב נוסעים" או כ"-מצב
משא)מטען(".
המערכת הנה מדגם  I60Rשל חברת  Thalesגרמניה
ומותאמת לדרישות רכבת ישראל.
עצירת דחק מופעלת אוטומטית ע"י מערכת האינדוזי ,במקרים:
•

אי לחיצה של הנהג על לחצן ערנות בעת מעבר על פני
סימנור מוקדם לכניסה או סימנאור מוקדם להתנעה,
הנמצאים במצב "ירוק צהוב"" ,צהוב צהוב"" או חשוך.

•

במעבר הקטר על פני סימנאור מוקדם הנמצא במצב "ירוק
צהוב" או "צהוב צהוב" או חשוך.

•

כאשר מהירות הנסיעה היא מעל מהירות  v1הנקבעת עבור
סוג קטר.

11501
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#

מערכת

תיאור המערכת

תת מערכת
•

אחרי מעבר מעל מגנט  1000בגמר זמן בדיקת מהירות
 ,V2מהירות הרכבת הייתה מעל מהירות .V2

•

בזמן מעבר מעל מגנט  ,500כאשר מהירותו של הרכבת
הנה מעל המהירות .V3

•

בגמר מרחק הבדיקה אחרי מעבר מעל מגנט  500כאשר
מהירות הרכבת מעל .V4

•

בעת חריגה מגרף התאוטה עבור אותו סוג קטר.

•

אי לחיצה של הנהג על לחצן "פקודת מעבר" בזמן מעבר
מעל מגנט  2000פעיל או כאשר המהירות גבוהה מ 20
קמ"ש.

•

במעבר מעל נקודות ביקורת קבועות ליד מגנט ,2000
נקודות הנמצאות ביציאה מהמוסכים לשם בדיקת תקינות
מערכת האינדוזי.

•

כל תקלה במערכת האינדוזי ,כאשר אחד או יותר מ 6
הלדים המציינים את התדרים ,כבוי או מהבהב.

ר' הנספח ב –  CDשצורף למסמכי המכרז.
.2

מערכת  ETCSאירופה ,רמה  ,2הנה מערכת בקרת מהירות

ETCS

רציפה ,מערכת תותקן בנוסף למערכת האינדוזי הקיימת.
מערכת זו תותקן בכלל הקטרים )דיזל וחשמלי( ,קרונועים
וקרונות הכוח הקיימים והעתידיים.
ראה פירוט נוסף בסעיף "אילוצים" )סעיף .(1.4
.3

ערנות נהג

מערכת לבדיקת ערנות נהג ,המותקנת בנייד ומיועדת לעצירת

)סיפה(

רכבת באופן אוטומטי ,בעת בו הנהג אינו מבצע את הפעולות
המעידות על ערנותו )להלן" :בלימת ענישה"(.
מערכת זו מותקנת בכל הקטרים ותאי הניהוג – רכבות נוסעים
ורכבות מטען.
ר' הנספח ב –  CDשצורף למסמכי המכרז.

.4

אוויר דחוס

הסבר כללי

ליבת מערכת ממוקמת בקטר )מדחס( וייעודה הנו :איסוף,
אגירה ואספקה של אוויר לבלימה ושאר צרכני האוויר בקטר
ובקרונות )נוסעים ומטען(.

11501

עמוד  60מתוך 162

09/02/16

מכרז מס'  – 11501למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה
ותחזוקה של מערכת סימולטורים לקטרים ברכבת ישראל

#

מערכת

תיאור המערכת

תת מערכת
עקרון פעולת המערכת.

ר' הנספח ב –  CDשצורף למסמכי המכרז.
מרכיבי המערכת

•

מדחס :מערכת הלוקחת אוויר מהאטמוספרה ודוחסת
למיכלי אגירה.
המערכת ממומשת בשתי תצורות :חשמלי בקטרי ה-
 Euro3200ומכני בקטרי .Euro4000

•

מיכלי אגירה :מיכלים המיועדים לאגירה של האוויר הדחוס
לשימוש עתידי של צרכני מערכת האוויר.

•

צינור "קו בלם" :צינור המקשר ומספק אוויר דחוס) ,בלחץ
של  5בר( ממיכלי האגירה ,למערכות הבלם בקרונות.
בנוסף ,מוגדר "קו הבלם" כ "קו פיקוד" מכיוון שבאמצעות קו
זה ,מפעיל הנהג את בלימת הקרון ומשחרר.

•

צינור "קו שירות/מילוי" :צינור המקשר ומספק אוויר דחוס,
)בלחץ של  10בר( ממיכלי האגירה ,למערכות השירות
)דלתות ,צופר ,שירותים וכד'( בקרונות.

בלם רכבת )(5 bar

במצב ש "קו הבלם" מלא באוויר דחוס ,הבלמים בקטר ובקרונות
משוחררים .על מנת לבלום ,הנהג נדרש להוריד באופן הדרגתי
את לחץ האוויר בקו הבלם.
שחרור הבלמים מחייב מילוי מחדש של קו הבלם באוויר דחוס.

בלם חירום

•

בקטרים ממומש בלם החירום באמצעות כפתור בצורת
פטריה ,בצבע אדום.
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#

מערכת

תיאור המערכת

תת מערכת
•

בקרונות הנוסעים ,ממומש ע"י משיכת ידית .הפעלה יזומה
ע"י פקח ו/או נוסע בעת חירום.

לחיצה על הפטריה או משיכת הידית ,גורמת להוצאת אוויר מקו
הבלם ולבלימת חירום של הרכבת באופן מיידי .במקביל
מופעלת ,באופן אוטומטי ,מערכת ה PCS-הגורמת להורדת כוח
הסחיבה של הקטר.
בלם עצמי/ישיר

בלימה של הקטרים ישירות ממיכל אוויר ראשי לבלם הקטר.
מופעל ע"י ידית ייעדוית בשולחן הנהג ומשמש להחזיק את
הרכבת עם קרונות במצב משוחרר.

בלם חניה

מתג חשמלי הממוקם בקטרים ובכל קרון נוסעים .הבלם מופעל
לצורך חניה ,למשך זמן ארוך וכאשר הקטר דומם.

צופר

מערכת המופעלת חשמלית )כפתור( הגורמת לפתיחת שסתום
והעברת לחץ אוויר לצופר.

פיזור חול

מערכת חול בקטרים מיועדת להגדיל את מקדם החיכוך בין
הגלגלים לפס המסילה ועל ידי כך להתגבר על החלקה/נעילת
גלגלים וקיצור מרחק הבלימה של הרכבת.
אופן הפעלת המערכת  -פיזור החול מתבצע לעבר נקודת
ההשקה של זוג הגלגלים הקדמי )סרן קדמי( של החוגון והפס.
הצד הפעיל של מערכת החול נקבע על ידי כיוון ההופכן.
הפעלה אוטומטית
המערכת מופעלת באופן אוטומטי בעת זיהוי החלקת גלגלים או
בעת הפעלת בלימת חירום .עם הפעלת המערכת נורית ביקורת
הפעלת החול בקטר תידלק ,ווסת העומס ינתק חלק מכוח
הסחיבה בקטרים ,פעולה המבוקרת על ידי מחשב הקטר.
הפעלה ידנית
במידת הצורך ,כדי למנוע החלקת גלגלים ניתן לפזר חול באופן
ידני באמצעות לחצן המיועד לכך.

.5

PCS

מערכת הגורמת לניתוק כוח הסחיבה של הקטר והורדת הסל"ד
לדרגת סרק.
מופעלת באמצעות:
•
•

11501

לחיצה על בלם חירום.
ירידת אוויר בקו הבלם מתחת ל  2.2בר.
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#

מערכת

תיאור המערכת

תת מערכת
•
•
•
•

ירידת לחץ האוויר במיכל ראשי מתחת ל  6.5בר.
הפעלת "בלימת ענישה" ממערכות נייד נלוות.
תקלה ו/או כיבוי ו/או אתחול של מחשב קטר.
הוצאת ידית הופכן.

ר' הנספח ב –  CDשצורף למסמכי המכרז.
.6

הסעה –

מנוע דיזל מסובב אלטרנטור שמספק חשמל למנועי הסעה

דיזל וגנרטור

להסעת הקטר.
ר' הנספח ב –  CDשצורף למסמכי המכרז.

.7

מנוע הסעה

מנוע חשמלי שמקבל כוח מהגנרטור )מתח חשמלי( ותפקידו

הסבר כללי

לסובב את גלגל הקטר .מחובר לסרן באמצעות גלגלי שיניים.
ר' הנספח ב –  CDשצורף למסמכי המכרז.
בלם חשמלי העושה שימוש בסיבוב גלגלי הקטר בכדי ליצור

.8

בלם דינמי

.9

בלם מעורבל

חשמל באמצעות מנוע הסעה ,דבר הגורם להאטת סיבוב
הגלגלים.
מימוש באמצעות דחיפת ידית המשנק או באמצעות "בלם
מעורבל".
מהווה שילוב של בלם רכבת עם בלם דינמי ,בהפעלתו מתנתק
הבלם העצמי.
.10

" EM2000תצוגת מסך":

מערכת  EM2000ממוקמת בקטרים בלבד.
"תצוגה מסך ראשי" המציג בפני הנהג מידע בזמן אמת על
מערכות הקטר )סל"ד ,הספק זמין ועוד( .כמו כן ,מתקבלות
הודעות קופצות בעת תקלה בתת-מערכות להלן.
ר' הנספח ב –  CDשצורף למסמכי המכרז.

 EMDECמחשב ניהול ביצועי מנוע.
ר' הנספח ב –  CDשצורף למסמכי המכרז.
"תצוגת מסך" :נתוני

נתוני מערכות קטר )דרגת משנק ,דרגת סל"ד מנוע ,סל"ד

כוח ראשי

המנוע ,הספק זמין ועוד(.

"תצוגת מסך" :ביטול

שליטה באמצעות ביטול או הפעלה של מנועי הסעה/חוגון.

מנועי הסעה

11501

"תצוגת מסך":

תצוגת חיישני טמפרטורה של נוזל קירור המנוע ) (ATPותצוגת

מערכת הקירור

סטטוס הפעלת המניפות ,המשמשות לקירור נוזל המנוע.
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מערכת

#

תיאור המערכת

תת מערכת
"תצוגת מסך" :ארכיון

תצוגת תקלות קטר שזוהו ע"י מערכת  ,EM2000לגבי תתי

תקלות

המערכות ,עפ"י סדר התרחשותן.

DAS .11

בקרת שיוט

תצוגה הנמצאת רק בקטרי  ,Euro3200דרכו ניתן לקבוע את

 .12מחשב EKA

תצורת קרונות

מהירות שיוט )נהיגה חכמה(.
ר' הנספח ב –  CDשצורף למסמכי המכרז.
תצוגה של מצב נעילת דלתות ,תקלות בתת מערכות בקרונות,
מצב בלימה ושחרור.
ר' הנספח ב –  CDשצורף למסמכי המכרז.

מיפוי מערכות לסוג נייד.

3.9.3

על בסיס טבלה לעיל ,להלן מיפוי מערכות לסוג נייד והתייחסות לסוג הסימולטור .הספק נדרש לייצג את המערכות

.3

ערנות נהג
)סיפה(

.4

אוויר דחוס

מרכיבי המערכת

בלם רכבת

בלם חירום

11501

סימולטור

.2

ETCS

קטר חשמלי

.1

אינדוזי

Euro4000

#

מערכת

תת מערכת

Euro3200

המוגדרות בסעיף זה ,בנייד המוגדר ובסוג הסימולטור המוגדר.

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y
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צופר

פיזור חול

PCS

.5
.6
.7

הסעה –
דיזל

סימולטור

בלם חניה

קטר חשמלי

בלם עצמי/ישיר

Euro4000

#

מערכת

תת מערכת

Euro3200
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FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

וגנרטור
.8

מנוע הסעה

בלם דינמי

.10
.11

EM2000

"תצוגת מסך":
EM2000
EMDEC

"תצוגת מסך" :נתוני
כוח ראשי

11501

גם בקטרים חשמליים נמצא
דיזל גנרטור ,לתנועה ראשונה
ללא חיבור למתח גבוה.

בלם מעורבל

.9

הערות

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

FMS

Y

Y

PTT

Y

Y

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

FMS

Y

Y

PTT

Y

Y

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

FMS

Y

Y

Y
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"תצוגת מסך" :ביטול

PTT

Y

Y

Y

מערכת

הערות

מנועי הסעה
"תצוגת מסך":
מערכת קירור
"תצוגת מסך" :ארכיון
תקלות
.12

 DASבקרת שיוט

.13
.14

 EKAתצורת קרונות

.15

FMS

Y

Y

PTT

Y

Y

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

FMS

Y

Y

PTT

Y

Y

FMS

Y

Y

Y

PTT

Y

Y

Y

 3.10מערכות לצד המסילה )(I
ראה רשימת תמרורים וסימנאורים ומשמעותם בסעיף .3.14

 3.11מחולל תרחישים )(I
מחולל תרחישים – דרישות כלליות ).(I

3.11.1
א.

הסימולטור יסופק עם מאגר של  50תרחישי אימון מוכנים .תרחישים עליהם יעבוד הספק עם אגף הדרכה
לאורך תהליך ההקמה.

ב.

מחולל התרחישים יותקן בעמדת המפעיל ובעמדת המדריך לשם פיתוח ועריכה תרחישים חדשים לאורך
תקופת ההסכם וניהול בנק התרחישים.

ג.

מאגר התרחישים ישמר במאגר משותף וכל תרחיש ניתן יהיה להריץ במקביל ממספר סימולטורים.

ד.

הספק נדרש להשלים את פיתוח התרחישים ולהציגם באבן הדרך "סקר תרחישים" ).(DR3

ה.

הספק נדרש לפתח ,לערוך ולעדכן את התרחישים לאורך תקופת ההסכם.

ו.

בקשה לפיתוח תרחישים חדשים תועבר לספק ע"י נציג אגף הדרכה ברכבת ישראל.

ז.

מחולל התרחישים נדרש לאפשר ביצוע שינויים בזמן הרצת התרחיש .שינויים שלא נדרשים להישמר ולהכלל
בתרחיש בהרצתו הבאה .שינויים כדוגמאת :נתיב תנועה של יישות ,שינוי במאפיין התנועה ,הפעלה והוספת
של תקלות.
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ח.

תינתן העדפה למציע אשר יציג מחולל תרחישים המאפשר "כניסה לדמות/יישות" )אווטר( ע"י המדריך ,לאורך
התרחיש בכדי לבחון את תפקוד המתאמן בתרחיש קיצון שאינו תוכנן מראש.

ט.

תרחיש ברכבת ישראל מכיל תמונת שטח ,תכסית ,יישויות ,אובייקטים ,אפקטים ,תקלות ,כללי התנהגות
ליישויות ומאפייני התנהגות .כאשר מעליהם נמצאים התנאים הסביבתיים :תאורה ומזג אוויר.

י.

תינתן העדפה למציע אשר יציג מחולל תרחישים המאפשר יכולת הרצת תרחיש מחדש מנקודה מוגדרת .בעת
ביצוע תחקור ו/או שחזור.

יא.

המערכת תאפשר להגדיר אוסף תרחישים אשר יכנסו כתוכנית מרכזת לתוכנית קורס/אימון כתרגילים )מקבץ
תרחישים הכוללים תנאי פתיחה ,מזג אוויר ותיזמון תקלות וארועים אשר יש להם נושא משותף הנדרשים
להיות מופעלים ברצף אימוני אחד(.

יב.

הספק נדרש להכשיר ולהדריך את המפעילים לפיתוח ועריכה של תרחישים .כמו כן ,נדרש הספק להקים את
עמדת עריכת במרכז ההדרכה של רכבת ישראל בלוד.

יג.

תרחיש האימון יוגדר במחולל התרחישים שבעמדת המפעיל וממנו יופץ לסימולטורים.

יד.

תרחיש יכיל בסיס נתונים תלת ממדי ,מידע גיאוגרפי דו ממדי ,סוג הקטר בו ינהג המתאמן ונקודת התחלה,
ישויות ואובייקטים וירטואליים בתרחיש ומיקומם ,תכנית התנהגות ישויות ,תכנית תקלות והפעלות מותנות
למתאמן.

טו.

הגדרת התרחיש תתבצע בדו ממד תוך הצגת תצוגת עולם תלת ממדי מתאים.

טז .ניתן יהיה בשלב בדיקת התרחיש לצפות בתלת ממד גם מנקודת מבטו של המתאמן וגם במצב של מבט "על".
3.11.2

מנגנון פיתוח תרחיש חדש )(S
תרחיש חדש יפותח ע"י המפעיל ,אך מכיוון שלמדריכים ישנה האופציה לשנות ולערוך תרחיש קיים ,נדרש
לקבוע מנגנון לאישור שינוי בתרחיש קיים.
תוגדר רמת הרשאה לרישום תרחיש חדש במאגר התרחישים ,לעדכן תרחיש קיים או למחוק תרחיש.
אגף הדרכה אחראי להגדיר בעל הסמכות להרצה מקדימה של תרחיש ואישורו לפני העברתו למאגר
תרחישים זמינים להדרכה.
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3.11.3

מחולל תרחישים – יכולת מוכחת )(S
המציע נדרש להציג במסגרת המענה למכרז זה מחולל תרחישים באמצעותו בכוונתו לפתח ולערוך את
התרחישים עבור רכבת ישראל ,מחולל תרחישים הפועל כיום בלפחות שני פרויקטים לסימולטורים לקטרים
לרכבות נוסעים מסוג .FMS
א .התרחישים המוצע:
המציע נדרש לרשום בטבלה להלן את שם וגרסת מחולל התרחישים המוצע במסגרת מכרז זה.
נושא

#
1

מחולל התרחישים

2

מספר התקנות

פירוט

מענה המציע

חברה ,שם הכלי ,גרסה
והפנייה לאתר החברה
---

בעולם

ב .פרמטרים מרכזיים.
המציע נדרש להעביר לרכבת ישראל ,במסגרת המענה ,רשימת עשרת ) (10הפרמטרים המרכזיים של
מחולל התרחישים המוצע .תוצג רשימה של יותר מ  10פרמטרים ,תקרא ותתייחס רכבת ישראל ל 10
הפרמטרים הראשונים בלבד.
ג .המציע נדרש למלא את הטבלה להלן ,עבור כל פרויקט בו פועל מחולל התרחישים המוצע:
נושא

##

1

מחולל התרחישים

---

2

שם החברה

---

---

3

מדינה

---

---

4

פרטי איש הקשר

5

תיאור הפרויקט

#

פירוט

מענה המציע

מחולל התרחישים
המוצג בסעיף א'
לעיל.

3.1

שם ושם משפחה

3.2

תפקיד

3.3

מספר טלפון נייד

3.4

דוא"ל

---

---

)כחצי עמוד(

6

מספר ישויות

---

---

להרצה במקביל
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רשימת ישויות נדרשות למימוש בתרחיש ).(S

3.11.4

מחולל התרחישים נדרש לאפשר בחירת ישויות בתרחיש בשלב הכנת התרחיש ולאורכו – בשליטת המדריך.
לכל ישות במערכת נדרש לאפשר הגדרה של מספר מאפיינים בהתאם לדרישות התרחיש.
הספק נדרש להציג ,באבן הדרך "סקר פיתוח" ) ,(DR1לפחות את רשימת הישויות המוצגת להלן.
המערכת נדרשת להיות פתוחה להוספת ישויות נוספות ,לאורך תקופת ההסכם.

#

סוג

1

נייד מסילתי

2

כלי רכב

3

הולכי רגל

4

מאפיינים

ישויות
•

קטר מסוג Euro4000

•

אורך ,משקל עצמי ,רוחב.

•

קטר מסוג Euro3200

•

מספר קרונות לרכבת.

•

קטר חשמלי

•

מהירות מקסימלית ,קצב האצה ,האטה ומרחק

•

תא ניהוג Double Deck

עצירה.

•

תא ניהוג Siemens

•

הדלקת אורות דרך.

•

קרון נוסעים Double

•

פתיחת דלתות.

Deck
•

קרון נוסעים Siemens

•

קרון מטען שטוח – ריק

•

קרון מטען שטוח עם
מכולה עליו

•

קרון מטען – צובר

•

קרון מטען  -תפזורת

•

צמ"ה מסילתי.

•

מכלית

•

נסיעה :האצה ,האטה ,עצירה.

•

אוטובוס

•

התפרצות דרך מחסום מורד.

•

משאית

•

אורות :הדלקת אורות דרך ,סנוור ,איתות חירום.

•

רכב מסחרי

•

רכב תקוע על המסילה.

•

רכב פרטי

•

הולך רגל

•

מאפייני תנועה :עמידה ,הליכה ,ריצה וקפיצה.

•

רוכב אופניים

•

מעבר מסילה במפגש מסילה-כביש.

•

מעבר מסילה שלא במעבר מוסדר.

•

הליכה לאורך מסילה.

עובדים

•

משגיח מסילה

•

עבודה במקביל למסילה – כלי עבודה.

תפעוליים

•

עובד מסילה

•

ביצוע איתות ידני לנהג קטר – דגלים.

•

פקח

•

מאפייני תנועה  :ירידה/עלייה לרכבת ,הליכה,

•

עתק

עמידה ,ביצוע איתות ידני לנהג קטר –
דגלים/פנס
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סוג

#
5

שילוט מסילתי

6

מפגע מסילתי

ישויות
•

סימנאורים

•

תמרורים

•

עץ

•

אש

מאפיינים

תנאי ראות ומזג אוויר ).(S

3.11.5

קביעת מאפייני זמן ותנאי ראות )משמעות לתאורת שמש וירח ,עוצמה ,כיוון צל ,ערפל ,אובך וכד'(.
קביעת מאפייני מזג אויר )תזמון התחלה וסיום ,השטח בו יופיע האפקט ,העוצמה(.
תקלות נדרשות למימוש בתרחיש )(S

3.11.6

מחולל התרחישים נדרש לאפשר בחירת תקלות בתרחיש תוך הכנת התרחיש ובזמן הפעלתו – בשליטת
המדריך.
לכל תקלה במערכת נדרש לאפשר הגדרה של מספר מאפיינים וכמו כן דרכי טיפול ומשך מומלץ לזיהוי וטיפול
בתקלה.
החיווי למתאמן יהיה מהימן כפי שהוא מתקבל בחווים לנהג בקטר האמתי ,חיווי בשעונים ,מכוונים ,נוריות
אזהרה ,או ע"י קולות ורעשים.
תקלה ניתן להגדיר לכל מערכת ותת מערכת המתואר בפרק מערכות הנייד.
מובהר כי רשימת התקלות לסוג נייד ואופן הטיפול הנדרש ,תוגדר במשותף ע"י הספק ואגף הדרכה לאורך
פיתוח המערכת .באחריותו של הספק לתאם את המועדים ,בהתאם להתקדמות בסקרים והידע הנצבר.
פרמטרים לניתוח )(I

3.11.7

במסגרת פיתוח התרחיש יוגדרו פרמטרים לניתוח בשלב התחקור ו/או המשוב האוטומטי המתואר להלן.
מפתח התרחיש או המדריך בשלבים הבאים ,יידרש לקבוע את הפרמטרים הנדרשים למדידת המתאמן
בתרחיש.
תרחישים )(S

3.11.8

תרחיש נדרש לכלול לפחות את המידע הנ"ל:
א .התרחיש :שם התרחיש ,תיאור ,רמת קושי ,תאריך ושעת האימון.
ב .שטח :הגדרת הקטע וקו המסילה )התחלה וסיום( עליו יבוצע התרחיש.
ג .מזג אוויר ותנאי ראות.
ד .מסילה ,מסוטים ,מערכות איתות ובקרת מסילה.
ה .הרכבת :סוג הקטר ,קרונות – מספר וסוג ,משקל כולל.
ו.

הקטר :תנאי התחלה ,דלק ,תקינות ,לחץ אוויר ולחץ שמן.

ז .התחנה:
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ח .אובייקטים :ישויות נעות בתרחיש )אוטומטי ושליטה ידנית( – כיוון ,מאפייני תנועה ,תזמון וצפיפות נוסעים
ברציף.
ט .אירועים :תזמון והגדרה של מופעים לאורך התרחיש )תקלות ,מסוטים ,איתות(.

 3.12תחקור ,משוב ודוחות ).(S
תחקור האימון שבוצע הנו כלי בידי המדריך לשיפור ביצועי המתאמן ולשם הערכת מקצועיותו .פעילות המבוצעת
בסיום האימון ,על בסיס הקלטת האימון )תצוגה ,שמע ותפקוד( ,בעמדת המדריך – כתחקור ומשוב אישי ,או
בעמדת הצפייה – כתחקור ומשוב קבוצתי.
במהלך התחקור/משוב המערכת תאפשר להציג את כלל הנתונים שהוקלטו )תצוגה ,שמע ותפקוד( לאורך אימון,
באופן מסונכרן לציר הזמן .כמו כן נדרש לאפשר להשהות ,לעצור או לקפוץ לסימניה הבאה.
הספק נדרש לתכנן ולאפשר פעילות זו כך שניתן יהיה להציג לפחות את המידע הבא:
א .מסכי עמדת המתאמן כולל מצב הפקדים.
ב .מפת שטח ,מסילה ואובייקטים )מצב "על"(.
ג .הדרך שהוצגה לאורך האימון – מנקודת מבטו של הנהג )מבט תלת ממד(.
ד .תעבורת קשר בין המתאמן והגורמים הנוספים בתרחיש.
ה .התחקור יתבסס לפחות על הפרמטרים הבאים:
• מהירות – התאמת מהירות הנהיגה למוגדר לקטע.
• עצירה בתחנה – כניסה במהירות המותרת ,דיוק ומיקום העצירה.
• נהיגה נכונה – נהיגה בהתאם לכללים ,בלימה ,האצה ,מסילה ,תמרורים ואירועים משתנים.
• תפעול מערכות נייד – זמני תקן לפתרון תקלה.
• תפעול תקלות – זיהוי ומתן פתרון לתקלות ברכבת לאורך הנסיעה.
מובהר כי רשימת הפרמטרים לתחקור ורשימת הדוחות לפיתוח ,תוגדר במשותף ע"י הספק ואגף הדרכה
לאורך פיתוח המערכת .באחריותו של הספק לתאם את המועדים ,בהתאם להתקדמות בסקרים והידע
הנצבר.
הספק נדרש להציג את רשימת הפרמטרים המוגמרת לאישור רכבת ישראל באבן הדרך "סקר תשתיות"
).(DR4
3.12.1

משוב אוטומטי

משוב אוטומטי נדרשת המערכת להפיק למתאמן בסיום האימון ועל בסיס פרמטרים שהוגדרו ע"י מפתח התרחיש
לבחינה .בגין כל פרמטר יוכל לקבל המתאמן הערכה על ביצועיו ,הערכה המבוססת על תקן שייקבע.
3.12.2

דוחות

על בסיס פרמטרים לתחקור שיוגדרו )חלקם מוצגים לעיל( ,תאפשר המערכת פיתוח והפקת דוחות .את הדוחות
יציג המדריך על המסך וידפיס בעת הצורך .כמו כן ,נדרשת המערכת לאפשר ייצוא של הדוחות כקובץ  PDFאו כ
.XLS
את הדוחות נדרש להגדיר כך שיופקו בטווחי תאריכים ,לטווח פרמטרים מוגדר ,למתאמן בודד או כדוחות
סטטיסטיים המנתחים את מקצועיותם של קבוצות נהגים.
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 3.13מנוע החוזי )(S
הספק נדרש לספק את הסימולטורים עם מנוע חוזי הנדרש לתמוך ,לפחות ,בפעולות הבאות :
ו.

מנוע החוזי נדרש לתמוך בקצב ריענון של  30מסגרות לשנייה לפחות ) .Hz 60 ,(PAL

ז .מנוע החוזי נדרש להציג תנועת רכבת חלקה :ללא קפיצות או מריחות ).(Full screen anti-aliasing
ח .מנוע החוזי נדרש להציג בשמשה קדמית ,שמשות צד ומראות הצד.
ט .מנוע החוזי נדרש להציג את הישויות הפועלות וחלקים נעים ,במאפייני התנהגות אופייניים ובצורה חלקה.
י.

מנוע החוזי נדרש למנוע מעבר של אובייקט דרך אובייקט "התנגשות" )מנגנון .(COLISION

יא .מנוע החוזי נדרש לאפשר הצגת כל השטחים הנדרשים ,כולל תכסית ברמת ייצוג גבוהה ) 5ס"מ לפיקסל
בקרבת המסילה וכל שמתרחקים  25ס"מ לפיקסל(.
יב .מנוע החוזי נדרש להציג את כל האפקטים הנדרשים מישויות בתרחיש :תאורה עפ"י שעות היממה )כולל
שמש( ,כניסה ויציאה ממנהרות ,צל דינמי תוך התחשבות בשעות היממה והתאריך ,אורות כולל אורות
בחלונות שטח אורבני ורציפים.
יג .מנוע החוזי נדרש להציג תצוגת אורות ו סימנאורים כפונקציה של המרחק )דעיכה ככל שמתרחקים מהמקור(
ותנאי מזג אוויר וראות.
יד .מנוע החוזי נדרש להציג אפקטים של מזג אוויר :רגיל ,גשם ,ברד ,שלג ,ערפל ,אובך ועננים ועפ"י  3רמות
לפחות.
טו .מנוע החוזי נדרש להציג עשן ותאורה במנהרה ב  3רמות.
טז .מנוע החוזי נדרש להציג אפקטים של עשן ושריפה )בעירה( תוך התחשבות ברוח וכיוון התנועה של
האובייקט.
יז .מנוע החוזי נדרש להציג אפקט פגיעת משקעים )גשם/שלג/ברד( בשמשת הנהג ,עפ"י כיוון הנסיעה והרוח.
יח .מנוע החוזי נדרש להציג הפעלת מגב באופן דומה לפעולת המגב על השמשה הקדמית במציאות .כולל
שמשה מלוכלכת מאבק בצורת מגב.
יט .מנוע החוזי נדרש לאפשר הצגת מצבי סנוור )שמש ,תאורת רכב/רכבת חולפת(.
כ.

מנוע החוזי נדרש להציג ישויות קרקעיות בתרחיש באופן שיהיו צמודות לקרקע :לא מרחפות ולא שקועות.

כא .מנוע החוזי נדרש להציג את תנועת הישויות הנעות באופן חלק וללא קפיצות.
כב .מנוע החוזי נדרש להציג תכסית )צמחיה ,עמודים וכדומה( בצורה חלקה והם לא יראו למתאמן כצומחים
מהקרקע עם התקרבותו.
 מובהר כי מנוע החוזי והשמע ,רעשי תנועה וסביבה ,חייבים להיות מסונכרנים.
 מובהר כי מנוע החוזי ,על יכולותיו המתוארות לעיל ,נדרש לשמש בכלל הסימולטורים FMS ,ו .PTT
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 3.14סימנאורים ,שלטים ואותות ברכבת ישראל )(I
3.14.1

סימנאור כניסה
 3.14.1.1סימנאור כניסה רגיל
תכלית :להסדיר תנועת הרכבות מהקטע אל התחנה.

3.14.2

סימנאור כניסה עם שלט אות "ק"
תכלית :לתת מידע לנהג לגבי סוג המסילה בתחנה אליה נכנסת הרכבת .בעת קבלת רכבת למסילה בלתי
מבוקרת תופיע האות "ק" על לוח המותקן על עמוד סימנור כניסה/התנעה.
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3.14.3

סימנאור התנעה
תכלית :להסדיר את תנועת הרכבות מתחום התחנה אל הקטע ולאפשר לבצע עיתוקים בתחום התחנה דרך קו
ראשי.

3.14.4

סימנאור ביניים
תכלית :לחלק את מסלול כניסת הרכבת לשתי מסילות נפרדות בתחנה .הסימנאור מהווה סוף מסלול כניסת
הרכבת ומסדיר את מעבר הרכבת למסילה הבאה בתחנה.
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3.14.5

סימנור התנעה עם אות לתפעול מקומי

תכלית :להסדיר את תנועת העיתוק בתחום התפעול המקומי.

3.14.6

סימנאור צומת

תכלית :להסדיר את תנועת הרכבות בצומת אחד לקטע אחר.
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3.14.7

סימנאור קטע
תכלית :שולט על הכניסה לקטע משנה המהווה חלק מקטע מחולק.

3.14.8

סימנאורים מוקדמים

 3.14.8.1סימנור מוקדם לכניסה
תכלית :לתת מידע לנהג אודות מצב סימנור כניסה.
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 3.14.8.2סימנור מוקדם להתנעה
תכלית :לתת מידע לנהג אודות מצב סימנאור התנעה .ברוב המקרים מותקן על עמוד סימנאור הכניסה.

3.14.9

סימנור מוקדם לסימנאור קטע
תכלית :לתת מידע לנהג אודות מצב סימנאור קטע.
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3.14.10

סימנור משנן לסימנאור מוקדם
תכלית :נותן מידע לנהג אודות מצב סימנאור כניסה/התנעה ,במקרים הבאים:
א' .כאשר לא ניתן לראותו בשל המבנה בגיאוגרפי בשטח )קשת מסילה ,הסתרת סימנאור ע"י מבנה(.
ב' .כאשר סימנאור מוצב במרחק הקטן מ  950מטר מ הסימנאור הראשי אליו הוא מתייחס.

3.14.11

סימנור מהירות

מותקן על עמוד מעל שלט הסימנאור.
המספר שמופיע באות מציין את מהירות נסיעת הרכבת בעשרות קמ"ש

תכלית :נותן מידע לנהג אודות המהירות המותרת במקרים הבאים:
א' .כניסה לתחנה בעקלתון ,כאשר סימנאור הכניסה צהוב.
ב' .ביציאה מהתחנה בעקלתון ,כאשר סימנור ההתנעה צהוב.
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3.14.12

סימנור מהירות ""10

תכלית :נותן מידע לנהג אודות המהירות המותרת בעת מעבר בעקלתון כאשר סימנאור ראשי עליו הוא מוצב,
מראה אור ירוק.

3.14.13

סימנור מהירות ""10

תכלית :נותן מידע לנהג אודות המהירות המותרת בעת מעבר על פני סימנאור ראשי אליו הוא מתייחס.
מותקן על עמוד סימנאור ראשי או סימנאור מוקדם ,מתחת לשלט הסימנאור.

3.14.14

סימנור רציף

תכלית :נותן מידע לפקח על מצב סימנאור ההתנעה ,כאשר לא ניתן לראותו מהרציף.
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3.14.15

סימנור אזהרה

תכלית :לאפשר לנהג לעבור על פני סימנאור כניסה במצב סכנה ,עד ל סימנאור הראשי הבא או עד לשלט "סוף
מסלול רכבת" ,תוך נקיטת אמצעי זהירות במהלך הכניסה לתחום התחנה וכל זאת באישור האתת.

3.14.16

סימנור עיתוק

תכלית :נותן מידע לגבי אפשרות ביצוע תנועות עיתוק בתחום התחנה.

3.14.17

סימנור עיתוק לתפעול מקומי

תכלית :להסדיר את תנועת העיתוק בתחום התפעול המקומי.
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3.14.18

סימנור הגנה על מחסום

תכלית :הגנה על מעבר על פני המפגש האופקי.

3.14.19

סימנור מוקדם לסימנאור מצב חירום

תכלית :להביא לידיעת הנהג את מצבו של המחסום מבעוד מועד .הסימנאור מותקן על עמוד ,יחד עם שלט
מלבני עם פסים אלכסוניים בצבע שחור ולבן.

3.14.20

סימנור מצב מחסום

תכלית :להביא לידיעת הנהג את מצבו של המחסום מבעוד מועד .הסימנאור מותקן על העמוד ,יחד עם שלט
משולש אדום עם רקע לבן ,כאשר במרכז המשולש ,עיגול אדום זוהר.
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אותות יד

3.14.21

הסימולטור נדרש לאפשר הצגת אותות יד כחלק מתרחיש .רכבת ישראל עושה שימוש באותות יד במקרים באם
האיתות החשמלי/אלקטרוני אינו פועל .הסימנים הנם סימנים הנהוגים בעולם ובנוסף הוגדרו אותות יד ייחודיים.
אותות היד ניתנים ביום באמצעות דגלים/סימני ידיים ,ובלילה באמצעות פנסים.
נושא אותות היד יעלה בדיון משותף עם הספק והיצרן ,באבן הדרך "התנעה וסקר ניתוח דרישות" ) .(SRR1באבן
דרך זו נסביר ונפרט על כל אות יד ומשמעותו לנהג.

טבלת אותות ומשמעותן

3.14.22

שילובו של איתות ידני לאורך תרחיש מחייבת הגדרת פרמטרים לכל איתות יד ,פרמטרים כדוגמת :מהירות מותרת.
אופן הצגת האות ביום

#
1

עצור

אופן הצגת האות בלילה

שתי הזרועות פשוטות כלפי מאור אדום מוצג באיזה אופן
הצדדים או זרוע אחת פשוטה שהוא או נפנוף בחוזקה באיזה
הצידה בתנוחה אופקית עם דגל מאור שהוא.
אדום.

2

3

אות לנהג כי הרכבת מוכנה הנפת דגל ירוק ללא נוע.

הצגת מאור ירוק ללא נוע.

ליציאה או במקרה של מחסום
 4מקולקל ,לאחר עצירת תנועת כלי
הרכב.

5

אות לנהג כי המסוט נמצא הנפת דגל ירוק ללא נוע ,על ידי הנפת מאור ירוק ללא נוע ,על ידי
בתנוחה הנכונה למעבר רכבת.
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אופן הצגת האות ביום

#

אופן הצגת האות בלילה

6

7

אות לנהג המאשר מעבר רכבת

לנפנף לאט בדגל ירוק – מצד אל נפנוף איטי במאור ירוק – מצד אל
צד

צד

8

3.14.23

שלטים ואותות

רכבת ישראל עושה שימוש בשלטים ואותות לאורך המסילה ,המותקנים על עמודים בודדים ) 2.0 – 1.9מטר(
שלטים ואותות שמטרתם הנה העברת מידע לנהג .הנהג נדרש להתייחס לשלטים ולאותות ולפעול בהתאם.
הספק נדרש לספק את השלטים והאותות כחלק ממערכת הסימולטור.
ה  Loggerנדרש לשמור את נתוני הנסיעה במעבר על פני השלטים והאותות .כאשר ,קביעת מיקום לשלטים
לאורך המסילה ,מיקום שיכול להשתנות בהתאם לתרחיש .כמו כן יידרש הספק לפתח שלטים ואותות ,לאורך חיי
הפרויקט.
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הערה :סעיפים  1.3.1ו  1.3.3בטבלה לעיל המבטאים מהירות מותרת לקטע ,הנם דוגמא בלבד .הספק נדרש
לאפשר הגדרה של כל מהירות מ 0-ל ,200-עפ"י בחירת המדריך בזמן בניית התרחיש.
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 4מימוש
4.0

כללי )(I
המכרז עוסק באספקת שירותים כמפורט במסמכי המכרז וההסכם לאימון בסימולטורים מסוג  PTTוסימולטורים
מסוג  FMSעבור נהגי קטרים ברכבות נוסעים ונהגי קטרים ברכבות מטען .סימולטורים המיועדים לשם הכשרת
נהגים חדשים ,שמירת כשירותם והסבות של נהגים פעילים.
מימוש דרישות המכרז כולל :פיתוח ,אספקה ,הרכבה ,הפעלה ,הדרכה ותחזוקה של הסימולאטורים ,באמצעות
הספק הזוכה וספקי המשנה הרשומים במענה למכרז זה.
מובהר כי בכל הטבלאות "יכולת מוכחת" המופיעות בפרק זה ,ייבדקו רק מספר הלקוחות הנדרשים ועפ"י סדר
הופעתם במענה .לקוחות לדוגמה שיירשמו במענה ,מעבר למספר הלקוחות לדוגמה הנדרש ,לא ייבדקו.
פרק המימוש נחלק לשמונה חלקים )א' – ח'(.

4.0.1
#

חלק

סעיף

פרוט

תיאור

טבלאות אותן נדרש המציע למלא לצורך ניקוד איכות הצעתו

1

חלק א'

4.1

יכולת מוכחת

2

חלק ב'

4.2

אבני דרך לביצוע

3

חלק ג'

4.3

הקמה

4

חלק ד'

4.4

הפעלה

5

חלק ה'

4.5

תחזוקה

6

חלק ו'

4.6

הדרכה

מתאר את דרישות התפקיד.

7

חלק ז'

4.7

רמת שירות )(SLA

הגדרת אופן חישוב רמת השירות לאורך תקופת ההסכם.

8

חלק ח'

4.8

בדיקות

פרק זה מתאר את תהליך הבדיקות משלבי הגדרה ,האפיון,

במפ"ל – ראה נספח .A11
מתאר את אבני הדרך לביצוע משלב החתימה על החוזה בין
רכבת ישראל לספק הזוכה ומסתיים באישור מוכנות
המערכת לתחילת הפעלה שוטפת.
מתאר את הדרישות מהספק משלב תכנון מרכז
הסימולטורים ,פיתוח ,ייצור והספקה של הסימולטורים,
בדיקות הקבלה ועד תחילת הדרכות.
מתאר את הדרישות מהספק ,משלב הפעלה השוטפת של
המערכת ומסתיים בסוף תקופת החוזה )תקופה ראשונה
ותקופת האופציה(.
הגדרת רמת ואופן ביצוע התחזוקה הנדרשת מהספק
במסגרת תקופת ההסכם.

הפיתוח ,דרך ייצור ובדיקות מסירה )ע"י ספק ובפיקוח רכבת
ישראל( ועד בדיקות הקבלה )ע"י רכבת ישראל בשיתוף
הספק(.
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4.1

יכולת מוכחת )(L
להלן טבלאות שעל המציע למלא לטובת ניקוד איכות הצעתו במפ"ל המצ"ב כנספח .A11
מובהר כי הפרויקטים לדוגמא המוצגים כניסיון מוכח וכמו כן ,מנהל פרויקט ההקמה ואנשי הקשר אותם רשם
המציע בהצעתו ,נדרשים להיות זמינים עבור צוות הבדיקה מטעם רכבת ישראל .כלומר ,ניתן יהיה לפנות
אליהם בדוא"ל ו/או בסלולרי ,בשפה העברית ו/או בשפה האנגלית.

4.1.1

יכולת מוכחת בהפעלה של סימולטורים.
על המציע לפרט ,בפורמט המוגדר בטבלה שלהלן ,את ניסיונו באספקת שירותי הפעלה ותחזוקה
לסימולטורים המשמשים להכשרה ושמירת כשירות ,בשני פרויקטים בישראל ו/או בעולם.
מובהר כי בטבלת יכולת מוכחת ,נדרש המציע לפרט על שני הפרויקטים שהציג לצורך הוכחת עמידתו בתנאי
סף מס' .0.3.1
במידה והמציע יפרט יותר משני פרויקטים לדוגמה ,יינוקדו שני הפרויקטים הראשונים על פי סדר הופעתם
במענה המציע.
עבור כל פרויקט לדוגמה ,יש למלא טבלה נפרדת.
##

נושא משנה

נושא

1

הלקוח

---

---

2

מבצע ההפעלה

---

---

3

פרטי איש קשר

2.1

שם ושם משפחה

2.2

תפקיד

2.3

תפקיד בפרויקט

2.4

טלפון

2.5

טלפון נייד

2.6

דואר אלקטרוני

4

תיאור וייעוד מפורט

#

---

מענה המציע

---

של הפרויקט.
לפחות חצי עמוד.

5

היקף כספי שנתי

---

---

)($
6

מספר משתמשים/

---

---

מודרכים בשנה.

11501

עמוד  90מתוך 162

09/02/16

מכרז מס'  – 11501למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה
ותחזוקה של מערכת סימולטורים לקטרים ברכבת ישראל

#

נושא

##

נושא משנה

7

מועד תחילת

---

---

מענה המציע

הפעלה שוטפת.
)שנה/רבעון(

8

תכולת השירות

---

---

)מספר עמדות
סימולטור ,תכולת
השירות :הדרכה ,חניכה
אחזקה וכד'(

9

4.1.2

סטטוס הפרויקט

---

סופק )כן/לא(

יכולת מוכחת בפיתוח ויצור סימולטורים :
על המציע או על ספק המשנה מטעם המציע אשר מייצר את הסימולטורים ,פיתח ,ייצר וסיפק שני סימולטורים
מסוג  (FMS) Full Mission Simulatorלקטרים של רכבות נוסעים ,הכוללים מנגנון  5דרגות חופש )(DOF
לפחות ,המיועדים להכשרה ושמירה על כשירות של נהגי קטרים בחברות רכבות ו/או בתי ספר להכשרת
נהגים ולפחות אחד מהסימולטורים נמצא בשלב הפעלה שוטפת.
מובהר כי בטבלת יכולת מוכחת ,נדרש המציע לפרט על שני הסימולטורים שהציג לצורך הוכחת עמידתו
בתנאי סף מס'  ,0.3.2סימולטורים אותם פיתח ,ייצר וסיפק ,המציע או ספק המשנה מטעם המציע.
מובהר כי הסימולטורים אותם יפרט המציע ,יהיו במדינות להן קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל וזאת
לצורך ביצוע הסיור הנדרש בשלב  9בתהליך בחירת הספק )ככל שהמציע יהיה מועמד לזכיה( ,כמפורט
בסעיף  0.10.1בטבלת תהליך בחירת הספק.
במידה והמציע יפרט יותר משני פרויקטים לדוגמה ,ינוקדו שני הסימולטורים הראשונים על פי סדר הופעתם
במענה המציע.
מובהר כי ככל שהמציע ימלא בטבלה להלן ,פרויקטים אותם ביצע ספק המשנה מטעמו ,אותו ספק המשנה
הוא זה אשר יבצע את השירות ,נשוא מכרז זה מטעם המציע ,עבור רכבת ישראל.
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עבור כל פרויקט לדוגמה ,יש למלא טבלה נפרדת.
##

נושא משנה

נושא

1

הלקוח

---

---

2

היצרן

---

---

3

פרטי איש קשר

2.1

שם ושם משפחה

2.2

תפקיד

2.3

טלפון

2.4

טלפון נייד

2.5

דואר אלקטרוני

4

תיאור וייעוד מפורט

#

פרוט

---

של הפרויקט.
לפחות חצי עמוד.

5

תכולת הפרויקט

---

)מספר סימולטורים ,סוג
הסימולטור FMS :ו ,PTT
עמדות מדריך ,עמדות
מפעיל וכד'(

6

סוגי קטרים ודגם

---

)חשמלי ,דיזל(

7

דרגות חופש

---

לסימולטור מסוג FMS
)לפחות (5 DOF

8

מועד אספקה

---

)שנה/רבעון(
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יכולת מוכחת בפיתוח ויצור סימולטורים – רכבות משא

4.1.3

על המציע או על ספק המשנה מטעם המציע אשר מייצר את הסימולטורים לפרט את ניסיונו בתכנון ,פיתוח
ויצור סימולטורים לקטרים לרכבות משא.
מובהר כי ככל שהמציע ימלא בטבלה להלן ,פרויקט אותו ביצע ספק המשנה מטעמו ,אותו ספק המשנה הוא
זה אשר יבצע את השירות ,נשוא מכרז זה מטעם המציע ,עבור רכבת ישראל.
נדרש לפרט בטבלה להלן פרויקט אחד אותו המציע או ספק המשנה מטעם המציע פיתח ,ייצר וסיפק.
במידה והמציע יפרט יותר מפרויקט אחד לדוגמה ,יינוקד הפרויקט הראשון על פי סדר הופעתו במענה המציע.
##

נושא משנה

נושא

1

הלקוח

---

---

2

היצרן

---

---

3

פרטי איש קשר

2.1

שם ושם משפחה

2.2

תפקיד

2.3

טלפון

2.4

טלפון נייד

2.5

דואר אלקטרוני

4

תיאור וייעוד מפורט

#

פרוט

---

של הפרויקט.
לפחות חצי עמוד.

5

תכולת הפרויקט

---

)מספר סימולטורים ,סוג
הסימולטור FMS :ו ,PTT
עמדות מדריך ,עמדות
מפעיל וכד'(

6

סוגי קטרים ודגם

---

)חשמלי ,דיזל(

7

דרגות חופש

---

לסימולטור מסוג FMS
)לפחות (5 DOF

8

מועד אספקה

---

)שנה/רבעון(
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בנוסף ,לגבי כל פרויקט המוצג ,רשאי המציע לצרף תמונות ו/או סרטונים של הסימולטורים שביצע.
4.1.4

יכולת מוכחת – מנהל פרויקט ההקמה
על המציע לפרט את ניסיונו של מנהל פרויקט ההקמה המוצע באמצעות שני פרויקטים לדוגמא.
כמו כן ,על המציע לצרף את קורות החיים של מנהל פרוייקט ההקמה ,כאמור בסעיף .2.1.2
מובהר כי מנהל פרויקט ההקמה אשר המציע יציג בטבלאות להלן ,יהיה מנהל הפרויקט במהלך תקופת
ההתקשרות ,אלא אם הרכבת אישרה מראש ובכתב את החלפתו.
במידה והמציע יפרט יותר משני פרויקטים לדוגמה ,יינוקדו הפרויקטים הראשונים על פי סדר הופעתם במענה
המציע.
נדרש לפרט בטבלה להלן פרויקט סימולטורים אחד אותו ניהל מנהל פרויקט ההקמה המוצע .עבור כל פרויקט
לדוגמה ,יש למלא טבלה נפרדת.
##

נושא משנה

נושא

1

הלקוח

---

---

2

מנהל פרויקט ההקמה

---

---

3

פרטי איש קשר

2.1

שם ושם משפחה

2.2

תפקיד

2.3

תפקיד בפרויקט

2.4

טלפון

2.5

טלפון נייד

2.6

דואר אלקטרוני

4

תיאור וייעוד מפורט

#

פרוט

---

של הפרויקט.
לפחות חצי עמוד.

5

תכולת הפרויקט

---

)מספר סימולטורים ,סוג
הסימולטור FMS :ו ,PTT
עמדות מדריך ,עמדות
מפעיל וכד'(

6

תיאור תפקידו של

---

מנהל פרויקט ההקמה
המוצע בפרויקט
7
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#

נושא

##

נושא משנה

פרוט

)שנה/רבעון(

בנוסף ,לגבי כל פרויקט המוצג ,רשאי המציע לצרף תמונות ו/או סרטונים של הסימולטורים שביצע.

4.2

אבני דרך לביצוע )(I

אבני הדרך לביצוע מבטאות את תכולת העבודה הנדרשת מהמציע ,משלב החתימה על החוזה ,דרך תקופת ההקמה ועד
אספקה מלאה והפעלה שוטפת.
טבלה זו מרכזת את אבני הדרך לביצוע ,תוך התבססות על אילוצים של בחירת הקטר החשמלי ובהתאם לתוכנית
האספקות.
4.2.1

הנחיות כלליות )(I

ביצוע העבודה ומעבר בין השלבים ,כמפורט במסמך ובאפיון הטכני ,תהיה בתיאום ואישור רכבת ישראל.
ביצוע )הקמה( של הפרויקט יכלול בין השאר את המטלות הבאות:
א .ביצוע סקרים והשלמת התוצרים הנדרשים בכל אבן דרך עד אישור רכבת ישראל לאבן דרך.
ב .תכנון מפורט לעמידה בכל דרישות רכבת ישראל והגשת התכנון לאישור רכבת ישראל.
ג .ביצוע בדיקות מסירה וליווי צוות הפרויקט בביצוע בדיקות קבלה.
ד .ליווי והטמעה של הפרויקט על כל מרכיביו.
ה .חזרה על אבן דרך שלא אושרה ע"י רכבת ישראל וללא פגיעה במשך הפרויקט – שלב ההקמה.
4.2.2

לו"ז ואבני דרך לביצוע

א .הקפדה של הספק בעמידה בהשלמת אבן דרך עפ"י משך מוגדר לאבן דרך.
ב .תוך שבועיים )לכל המאוחר( לאחר קבלת ההזמנה ולפני סקר ניתוח הדרישות )אבן דרך מס'  ,(1יגיש הספק
לאישור רכבת ישראל "תוכנית עבודה" מפורטת של מימוש הפרויקט הכוללת לוח זמנים מפורט ומחייב,
לביצוע הפרויקט עד לתחילת הפעלה שוטפת.
ג .אישור רכבת ישראל ל"תכנית העבודה" יהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
ד .תוכנית העבודה תוגש כמסמך מפורט ,הכולל דוחות  MS-Projectוהצגת גאנט הפרויקט.
ה .ארגון וניהול ביצוע העבודות בפרויקט יהיה באחריותו הבלעדית של הספק.
ו.

הקשר בין הספק לגורמים ברכבת ישראל ,יבוצע דרך מנהל הפרויקט מטעם רכבת ישראל.

ז .מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה מעודכן בכל פרטי הפרויקט והוא יהיה הנציג ) (Point Of Contactשל
הספק מול רכבת ישראל.
ח .מנהל הפרויקט ברכבת ישראל או נציגו יהיו רשאים לבקר במתקני הספק ו/או היצרן )הרלוונטיים לפרויקט(
בכל עת על מנת לעמוד על התקדמות בתהליך ולוודא עמידה מלאה בדרישות ההסכם על כל נספחיו.
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פיקוח

4.2.3

פיקוח של רכבת ישראל על שלבי המימוש ,יבוצע בין היתר ע"י:
א .מעקב אחרי תכנית העבודה המפורטת.
ב .סקרים וניסויים.
ג .דיונים ודיווחים תקופתיים של הספק.
ד .ביקור במפעל הייצור.
ה .בתדירות שתיקבע ע"י דרישת רכבת ישראל בהתאם לשלב ולהתקדמות ,תתקיימנה פגישות דיווח
בהשתתפות נציגי הספק ונציגי רכבת ישראל )דרג הנהלה/מקבלי ההחלטות( .פגישות אלה מיועדות בכדי
לעדכן את רכבת ישראל על התקדמות הפרויקט בפועל מול הלו"ז המחייב.
ו.

הספק מתחייב לנקוט באופן מידי את כל הפעולות הדרושות ,על מנת לתקן סטיות מדרישות האפיון הטכני,
במידה ואלה יתגלו ע"י רכבת ישראל במהלך ביצוע הפרויקט.
סקרי מערכת

4.2.4

א .הספק יתאם מראש עם מנהל הפרויקט ברכבת ישראל מועדי ביצוע הסקרים ,ויגיש לאישורו :תוכנית סקר
)סדר יום( ,מטרות הסקר ,אופן הביצוע ,משתתפים נדרשים ,מיקום ביצוע וכד'.
ב .את המסמך נדרש להעביר לפחות עשרה ימי עבודה לפני המועד המתוכנן לקיומו.
ג .תוצרים נדרשים לסקר ,לרבות שקפים שיוצגו בסקר ,ימסרו למנהל הפרויקט ברכבת ישראל לא יאוחר מעשרה
ימי עבודה לפני מועד ביצוע הסקר.
ד .את המסמכים ,גיליונות עבודה ו/או מצגות ,נדרש להעביר בדוא"ל .את המסמכים נדרש להעביר בפורמט וורד
 2013לפחות.
ה .מנהל הפרויקט מטעם רכבת ישראל יחזיר התייחסות למסמכי הסקר ,לפני ביצוע הסקר )חמישה ימים לפני
ביצוע הסקר(.
ו.

הספק נדרש למתן מענה ,במסגרת הסקר ,לנקודות שהועלו )התייחסות מנהל הפרויקט(.

ז .אם לא סוכם אחרת ,יתקיימו הסקרים במתקני הספק )בישראל( .הספק אחראי לאירוח הסקר על כל היבטיו.
ח .הספק אחראי לזמן את הגורמים הרלוונטיים ,אצלו ו/או מטעם ספקי המשנה/יצרן ,הנדרשים להשלמת הסקר.
ט .הספק אחראי לרשום את מהלך הדיונים ולהכין סיכום פורמלי של הסקר שיכלול את סיכומי הדיון ,ההחלטות
וכל חומר רלוונטי אחר .תוך חמישה ימי עבודה מסיום הסקר יעבירו למנהל הפרויקט מטעם רכבת ישראל.
י.

סעיפי פעולה ,סיכומים והחלטות יקבלו תוקף רק לאחר שייכללו בסיכום הפורמאלי ויאושרו בחתימת הנציגים
המוסכמים של הצדדים כאמור לעיל.

יא .אישור מנהל הפרויקט מטעם רכבת ישראל לסקר על תוצריו ומסמך הסיכום המאושר ,יהוו אישור להשלמת
אבן הדרך התוכניתית הקשורה בו.
יב .הספק יוכל להגיש במסגרת הסקר ,מסמכים הנוגעים למערכות או תת-מערכות אשר פותחו במסגרות אחרות
והינם ,לדעת הספק ,רלוונטיים לפרויקט .במקרה כזה יש לציין במפורש את המקורות למסמכים הנוספים.
יג .מועדי הסקרים יצוינו בתוכנית העבודה.
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איכות

4.2.5

הספק מצהיר ,כי יבצע את כל עבודות נושא מכרז זה ברמה ,באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר ותוך
הקפדה מלאה על הוראות כל דין .הספק מצהיר ומאשר בזאת ,שידוע לו כי רמתן ,איכותן וטיבן של העבודות
על-פי הסכם זה ,הינם עיקרו ,בסיסו ויסודו של מכרז זה.
תוכנית אספקות

4.2.6

אספקת הסימולטורים ויכולת האימון ,תתבצע בשני שלבים ,כמפורט בטבלה ,להלן.
מובהר כי הספק הזוכה נדרש לעמוד באבני הדרך לביצוע המוגדרות בסעיף  4.2.7ובהתאם לתכולת האספקה
המתוארת בתוכנית אספקות.
שלב
א'

ב'

4.2.7

סימולטורים

כמות

תשתיות

1

סימולטור מסוג  – FMSדיזל )קטר  Euro4000וקטר
(Euro3200

1

סימולטור מסוג  - PTTדיזל )קטר  Euro4000וקטר
(Euro3200

3

סימולטור מסוג  – FMSחשמלי

1

סימולטור מסוג  - PTTחשמלי

3

רכיבים נוספים

כמות

עמדת מפעיל

1

מחסן

1

חדר שרתים

1

חדר ישיבות

1

עמדת מדריך

1

עמדת צפייה ותחקור

1

עמדת מדריך

1

עמדת צפייה ותחקור

1

עמדת מדריך

1

עמדת צפייה ותחקור

1

עמדת מדריך

1

עמדת צפייה ותחקור

1

אבני דרך לביצוע
טבלת אבני הדרך לביצוע מבוססת על תהליך ניהול פרויקטים של רכבת ישראל ,הבנת יכולת מרכז ההדרכה
לקלוט ולהדריך על סימולטורים החדשים ,הבנת התהליכים הנדרשים בפרויקט זה ואילוצים משפיעים
המתוארים בסעיף .1.4
מובהר כי את המענה לסקרים נדרש הספק להעביר לאישור רכבת ישראל בשפה העברית.
טבלת אבני הדרך מורכבת מ  17אבני דרך ומבוססת על תוכנית האספקות.
הסימן "√" בעמודות – FMS" ,"PTT" :דיזל" ו " – FMSחשמלי" ,מבטא התייחסות לסוג סימולטור באבן
הדרך.
הסימן "√" בעמודה " "PTTמתייחס הן לקטר דיזל והן קטר חשמלי.
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תוכנית אספקות

.1

SRR1

 - PTT&FMSדיזל

לסיום
אבן-דרך
)חודשים(
0

.2

DR1

סקר פיתוח

√

√

3

.3

DR2

סקר בסיסי נתונים

√

√

9

.4

DR3

סקר תרחישים

√

√

9

.5

DR4

סקר תשתיות

√

√

9

.6

DR5

√

9

.7

CON

√

14

שלב א'

התנעה וסקר ניתוח דרישות

√

√

1

סקר פיתוח – השלמות ,קטר חשמלי
הקמה של מרכז הסימולטורים

√

.8

TRR1

סקר בטיחות ומוכנות לבדיקות וניסויים

√

12

.9

FAT1

בדיקות קבלה – אתר יצרן

√

12

.10

SAT1

בדיקות קבלה – אתר לקוח

√

14

.11

TL1

תיקון ליקויים והתאמות סופיות

√

15

.12

TR1

תחילת הדרכות וליווי הטמעה

√

16

.13

TRR2

סקר בטיחות ומוכנות לבדיקות וניסויים

√

18

.14

FAT2

בדיקות קבלה – אתר יצרן

√

19

.15

SAT2

בדיקות קבלה – אתר לקוח

√

21

.16

TL2

תיקון ליקויים והתאמות סופיות

√

23

.17

TR2

תחילת הדרכות וליווי הטמעה

√

24

שלב ב'
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.0

ARO

חתימת חוזה

 - PTT&FMSחשמלי

#

אבן דרך
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אבני דרך לביצוע – פירוט ותוצרים.

4.2.8

#
.1

קוד אבן
דרך
 SRR1המציע נדרש להציג בפני רכבת ישראל ,באבן דרך זו:

תוצרים נדרשים

• תכנית עבודה ואבני דרך עיקריות פנימיות ולוח זמנים התואם את לו"ז המכרז.
• תוכנית העבודה מול קבלני המשנה.
• פערי מידע טכני שחסרים לספק ולגורמים מטעמו.
• ניתוח סיכונים לתוכנית עבודה.
• תוכנית איכות לכלל הפרויקט.
• פירוט כוח-האדם והמבנה הארגוני של הפרויקט אצל הספק.
מטרת אבן דרך זו הנה לוודא ולאמת את הבנת הספק ונציגיו בדרישות המכרז ,הבנת
הדרישות הטכניות ,דרישות כל אחת מאבני הדרך לביצוע ,מערכות הנייד הקיימות
ודרישות תפעול השירות.
במפגשים שיתקיימו במסגרת הסקר ,תתבצע קריאה משותפת )ספק ,יצרן ורכבת ישראל(
של הדרישות הטכניות )פרק  (3ודרישות המימוש )פרק  (4לקטר דיזל.
במסגרת סקר זה ,נקיים פגישות עם הגורמים הרלוונטיים :טכניים ותפעוליים ,ברכבת
ישראל לשם השלמת מידע נדרש ליצרן .הספק יערך לביצוע הפגישות ,כולל גורמים
רלוונטיים מטעמו.
הספק יציג את המענה העקרוני המתוכנן לכל דרישה ובהתאם למענה המכרז.
תוצרי הסקר:
הספק נדרש להעביר לרכבת ישראל את התוצרים:
• תכנית עבודה ,אבני דרך עיקריות ולוח זמנים.
• תיאור כוח-האדם והמבנה הארגוני של הפרויקט אצל הספק.
• ניתוח סיכונים.
• תצורת העבודה מול קבלני המשנה.
• תצורת ההתארגנות אצל הספק לתפעול השוטף של החוזה.
• ניתוח פערים :פתרון מוצע מול דרישות המכרז :דרישות טכניות ודרישות הנוגעות
לתפעול השירות לאורך תקופת ההסכם.
• הצגת המענה ההדרכתי.
• הצגה סכמתית של עמדת המדריך ,תחקור ,משוב ודוחות.
.2

 DR1מטרתו העיקרית של הסקר הנה אישור רכבת ישראל לתכן מערכת ולפרשנות הספק
לדרישות המכרז ו.SRR1-
במפגשים שיתקיימו במסגרת הסקר ,יציג הספק לאישור רכבת ישראל את התכן המפורט
לסימולטורים ותכולותיהם FMS :ו PTT -לקטרי דיזל בלבד.
במסגרת סקר זה תספק רכבת ישראל את הגדרת הקטעים למידול תלת-ממדי.
תוצרי הסקר:
• מסמך תכן סימולטורים מסוג  FMSוסימולטורים מסוג  ,PTTלקטריםEuro4000 :
ו .Euro3200
• מסמך תכן למסכי תפעול מערכות קטר שאינן בשולחן נהג " -גב מתאמן".
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#

קוד אבן
דרך

תוצרים נדרשים
• מסמך תכן למסכי תפעול תקלות המחייבות יציאה מתא נהג.
• מסמך תכן לעמדת מדריך ועמדת מפעיל.
• תכנון מרכז הסימולטורים :חלוקה פנימית ,עיצוב וריהוט של העמדות והחדרים.
• תכנון תשתיות :חשמל ,תקשורת ,זיהוי וכיבוי אש ומיזוג.
• תכנון מערכת  UPSלייצוב מתח ומניעת פגיעה בציוד.
• תכנון סימונים ושילוט במרחב מרכז הסימולטורים.

.3

 DR2מטרתו העיקרית של הסקר הינה להציג ולאשר את המענה הניתן ע"י הספק לבסיסי
הנתונים הנדרשים לפרויקט זה.
תוצרי הסקר:
• ארכיטקטורת המערכת.
• מסמך אפיון המתאר את מבנה בסיסי הנתונים בכלל המערכת.
• בסיס הנתונים של השטח התלת ממדי.
• מודלים של אובייקטים תלת ממדיים )קרון ,רכב ,אדם וכד'(.
• תמרורים סימנאורים כמופרט בסעיף .2.2

.4

 DR3מטרתו העיקרית של הסקר הינה להציג ולאשר את המענה העקרוני ,המתוכנן ע"י הספק,
לתרחישי אימון הנדרשים לפרויקט זה.
בסקר יתבצע מעבר משותף על כל אחד מהתרחישים.
הספק נדרש להציג בסקר את כל התרחישים ,מתוכם לפחות  40%ברמה של תרחיש
מלא ,הצגת התרחיש ע"ג מחשב .ואת יתרת התרחישים ) (60%ברמת תכן .כשהם
מוכנים לביצוע בעמדת עריכת התרחישים.
באבן דרך זו יציג הספק את המענה הניתן לדרישות ממחולל התרחישים המתוארים
בסעיף  3.13ואילו שיוגדרו לאחר השלמת  DR1ולאורך העבודה השוטפת ,המשותפת.
תוצרי הסקר:
• הצגת תרחישים מוכנים ) ,(40%כולל :תיאור התרחיש ,לקח והישג נדרשים,
תרשים זרימה אפשרי לתרחיש כולל נקודות החלטה של המתאמן ,נקודות
התערבות מדריך בתרחיש ,הצגה ויזואלית במבט "על" ומנקודת המבט של
המתאמן ,אופן ביצוע השקלול להישגי המתאמן בתרחיש )ציון(.
• הצגת תוכנית יתרת התרחישים ) ,(60%כולל :תיאור התרחיש ,לקח והישג
נדרשים ,תרשים זרימה אפשרי לתרחיש כולל נקודות החלטה של המתאמן,
נקודות התערבות מדריך בתרחיש ,אופן ביצוע השקלול המתוכנן להישגי המתאמן
בתרחיש )ציון(.

.5

 DR4מטרתו העיקרית של סקר התשתיות הינה להציג ולאשר את המענה הניתן ע"י הספק
לתשתיות הנדרשות בפרויקט זה במרכז הסימולטורים.
תוצרי הסקר:
• מסמך ריכוז מערכות נייד עפ"י סוג נייד ובהתאם לסוג סימולטור.
• תכנון ממשק למערכת למידה ).(LMS
• תיק פרוייקט לסימולטורים.
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#
.6

קוד אבן
דרך
 DR5מטרתו העיקרית של הסקר הנה הצגת התכן לפיתוח סימולטור מסוג  FMSוסימולטור
מסוג  PTTלקטר חשמלי ואישור רכבת ישראל לתכן.

תוצרים נדרשים

במפגשים שיתקיימו במסגרת הסקר ,תתבצע קריאה משותפת )ספק ,יצרן ורכבת ישראל(
של הדרישות הטכניות )פרק  (3ודרישות המימוש )פרק  (4לקטר חשמלי .כמו כן נעבור
על מסמכי יצרן הקטרים החשמליים ואופן המימוש הסופי )מבנה ומערכות נייד( שייקבע
בין יצרן הקטרים וחטיבת נייד של רכבת ישראל.
הספק יציג את המענה העקרוני המתוכנן לכל דרישה ובהתאם למענה המכרז.
תוצרי הסקר:
הספק נדרש להעביר לרכבת ישראל את התוצרים:
• תכנית עבודה ,אבני דרך עיקריות ולוח זמנים.
• ניתוח סיכונים תוכניתיים.
• תוכנית הבטחת איכות.
ניתוח פערים :פתרון מוצע מול דרישות טכניות של המערכת המוגדרות בסעיף 3
ודרישות/משימות הספק.
.7

 CONבהתאם לתוצרי אבני הדרך הקודמים ולאחר אישור רכבת ישראל ,נדרש הספק הזוכה
להקים את מרכז הסימולטורים.
העבודת הספק על מרכז הסימולטורים תעשה במקביל לעבודתו והשלמת אבני הדרך
וחייבת להסתיים לקראת הגעת הסימולטורים והמרכיבים הנוספים המתוארים בשלב א'
לתוכנית האספקות ,במועד.14 + ARO :

.8

 TRR1מטרתו של סקר הבטיחות ומוכנות לבדיקות וניסויים ,לסימולטורים מסוג FMS
וסימולטורים מסוג  PTTלקטר דיזל ,המתקיים באתר היצרן ,הנה הצגת בשלות המערכת
לעמידה באבן הדרך  ,FAT1-2וכן התארגנות הספק לתפעול הפרויקט בהיבטים הבאים:
מוכנות תשתיות ,מוכנות כוח אדם לתפעול הסימולטורים ,מוכנות תרחישים ,אישורי
בטיחות למערכת ,שילוט ונהלים למתאמנים.
כשלב מקדים ,נדרש הספק להעביר לאישור רכבת ישראל מסמך .ATR
אישור הסקר מהווה תנאי לתחילת ביצוע הבדיקות ).(FAT
תוצרי הסקר:
• תסריטי בדיקות לאישור הרכבת.
• הצגה מדגמית של תרגילי אימון שלמים הכוללים סימולטור ,מתאמן ומדריך משלב
התדריך דרך הרצת האימון ועד המשוב למתאמן.
• תוכנית הכשרת מפעיל.

.9

 FAT1בדיקות קבלה באתר היצרן ,לסימולטור מסוג  FMSוסימולטורים מסוג  PTTלקטר דיזל,
יבוצעו לאחר שסיים הספק את פיתוח וייצור הסימולטורים והשלים בהצלחה את בדיקות
המסירה כמתואר בסעיף הבדיקות.
מובהר כי בדיקות אבן דרך זו יכללו הפעלה מלאה של הסימולטורים ובחינת תפקודם מול
עמדת המדריך )אין דרישה להקמה של עמדת מפעיל וחדר צפייה באתר היצרן(.
בדיקות הקבלה יכללו תהליך אימון מלא .משלב הגדרת תרחיש ,דרך אימון ועד ביצוע
תחקור והפקת דוחות.

.10
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#

קוד אבן
דרך

תוצרים נדרשים
• סיום מוצלח של אבן הדרך .FAT1
• התקנה של סימולטור מסוג  FMSבאתר הרכבת.
• התקנה של סימולטורים מסוג  PTTבאתר הרכבת.
• אבן הדרך "בדיקות התקנה ושפיות של הספק ואישור הרכבת.
הטסת הסימולטורים לישראל והתקנתם במרכז הסימולטורים.
סיום מוצלח של אבן דרך זו מהווה תנאי לתחילת הפעלה שוטפת.
במסגרת בדיקות הקבלה ייבדקו:
• עמידת הסימולטור בדרישות המכרז ,סקרים שאושרו ועד חזות מרכז
הסימולטורים.
• תפקוד עמדת מדריך ,עמדת צפייה ותחקור ,חדר שרתים ,חדר ישיבות ועמדת
המפעיל.
• ביצוע תהליך אימון מלא )תרחישים ותקלות( עד ביצוע תחקור והפקת דוחות.

.11

 TL1ביצוע של בדיקות חוזרות ,ליקויים בלבד ,שעלו במסגרת אבן הדרך "בדיקות קבלה –
אתר לקוח" ).(SAT1
באבן דרך זו יתבצע גם תכנון משותף לטפסים ודוחות נדרשים לפיתוח ע"י הספק.

.12

 TR1הפעלה ותחזוקה בשימוש שוטף לסימולטור מסוג  FMSוסימולטורים מסוג  PTTלקטר
דיזל.

.13

 TRR2מטרתו של סקר הבטיחות ומוכנות לבדיקות וניסויים ,לסימולטורים מסוג FMS
וסימולטורים מסוג  PTTלקטר חשמלי ,המתקיים אצל היצרן ,הנה הצגת בשלות המערכת
לעמידה בבדיקות וניסויים המוגדרים בסעיף בדיקות ,וכן התארגנות הספק לתפעול
הפרויקט בהיבטים הבאים :מוכנות תשתיות ,מוכנות כוח אדם לתפעול הסימולטורים,
מוכנות תרחישים ,אישורי בטיחות למערכת ,שילוט ונהלים למתאמנים.
אישור הסקר מהווה תנאי לתחילת ביצוע הבדיקות ).(FAT
תוצרי הסקר:
• תסריטי בדיקות לאישור הרכבת.
• הצגה מדגמית של תרגילי אימון שלמים הכוללים סימולטור ,מתאמן ומדריך משלב
התדריך דרך הרצת האימון ועד המשוב למתאמן.
•

.14

תוכנית הכשרת מפעיל.

 FAT2בדיקות קבלה באתר היצרן ,לסימולטור מסוג  FMSוסימולטורים מסוג  PTTלקטר
חשמלי ,יבוצעו לאחר שסיים הספק את פיתוח וייצור הסימולטורים והשלים בהצלחה את
בדיקות המסירה כמתואר בסעיף הבדיקות.
מובהר כי בדיקות אבן דרך זו יכללו הפעלה מלאה של הסימולטור ובחינת תפקודו מול
עמדת המדריך )אין דרישה להקמת עמדת מפעיל ו חדר צפייה( ותהליך אימון מלא ,משלב
הגדרת תרחיש ,דרך אימון ועד ביצוע תחקור והפקת דוחות.

.15

 SAT2בדיקות קבלה באתר רכבת ישראל ,לסימולטור מסוג  FMSוסימולטורים מסוג  PTTלקטר
חשמלי ,יבוצעו לאחר:
• סיום מוצלח של אבן הדרך .FAT2
• התקנה של סימולטור מסוג  FMSבמרכז הסימולטורים.
• התקנה של סימולטור מסוג  PTTבמרכז הסימולטורים.
• בדיקות התקנה ושפיות של הספק.
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#

קוד אבן
דרך

תוצרים נדרשים
• קבלת תיק פרויקט ואישור קבלתו ע"י רכבת ישראל.
הבדיקות יבוצעו כמפורט בסעיף הבדיקות.
סיום מוצלח של אבן דרך זו מהווה תנאי לתחילת הפעלה שוטפת.
במסגרת בדיקות הקבלה ייבדקו:
• עמידת המערכת שסופקה בדרישות המכרז ,סקרים שאושרו ועד חזות מרכז
הסימולטורים והסימולטורים שסופקו.
• תפקוד עמדת מדריך ועמדת המפעיל.
• ביצוע תהליך אימון מלא )תרחישים ותקלות( עד ביצוע תחקור והפקת דוחות.

4.3

.16

 TL2ביצוע של בדיקות חוזרות ,ליקויים בלבד ,שעלו במסגרת אבן הדרך "בדיקות קבלה –
אתר לקוח" ).(SAT2

.17

 TR2הפעלה בשימוש שוטף לסימולטור מסוג  FMSוסימולטורים מסוג  PTTלקטר חשמלי.

הקמה )(S

לאורך תקופת ההקמה ובהתאם לתוכנית האספקות ואבני הדרך לביצוע ,נדרש הספק להשלים :תכנון ,פיתוח ,מידול תלת
ממדי ,ייצור ואספקה של מרכז הסימולטורים ,סימולטורים ,עמדות מדריך ,עמדת מפעיל ,חדר שרתים ,חדרי צפייה והכול
בהתאם להגדרות ודרישות מכרז זה על נספחיו.
הגדרת דרישות מינימום למרכיבי תכולת הפרויקט מוגדרים מבפורט לאורך פרק  ,3המכרז ונספחיו.
בסיום תקופת ההקמה יופעל מרכז הסימולטורים בתכולה מלאה ובהתאם לתוכנית ההדרכה.

4.4

הפעלה )(S

לאורך תקופת ההסכם ,נדרש הספק להפעיל את מרכז הסימולטורים ,הפעלה באמצעות עובדיו ,בהתאם לנהלי תפעול
השירות המפורטים בסעיף זה ובהתאם לתוכנית ההדרכות השנתית/חודשית והכול בהתאם להגדרות ודרישות מכרז זה על
נספחיו.
ראה תפקידי המפעיל המפורטים בסעיף .2.1.1
מובהר כי רכבת ישראל דורשת כי המפעיל יהיה עובד קבוע של הספק ,במשרה מלאה לטובת התפעול ויישב באופן קבוע
במרכז הסימולטורים.
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4.4.1

שעות פעילות מרכז הסימולטורים )ביה"ס לעובדי רכבת(
עיקר שעות הפעילות של מרכז הסימולטורים הנו בשעות היום.
מובהר כי רכבת ישראל מעוניינת להפעיל את מרכז הסימולטורים גם בשתי משמרות.
אימון בסימולטורים ,מעבר לשעות הפעילות הרגילות ,מחייב תיאום מראש מצד רכבת ישראל.
שעות פעילות מרכז

משמרת שנייה של פעילות מרכז

הסימולטורים

הסימולטורים

א' – ה'

08:00 – 17:00

17:00 – 22:30

שישי 2וערבי חג

07:30 – 13:00

אין הדרכות

ימים

אין הדרכות

שבת

הערה :המפעיל יידרש להגיע מוקדם יותר בכדי לפתוח ,להפעיל ולהכין את מרכז הסימולטורים ליום ההדרכה.
4.4.2

נוהל אימונים
נוהל אימונים המתאר את התנהלות רכבות ישראל והספק ,משלב תכנון תוכנית האימונים ,דרך ביצוע
האימונים בפועל ועד שלב סיכום תקופת אימונים.
מובהר כי את נוהל האימונים קובע אגף ההדרכה וכי ייתכנו שינויים בנוהל האימונים לאורך תקופת ההסכם,
שינויים הנובעים מצרכים תפעוליים ועדכונים טכנולוגיים .כל שינוי בנוהל זה יבוצע בתיאום עם הספק.

 4.4.2.1היקפי עבודה לשירותי הפעלה
א .הספק יספק לפחות  220ימי הפעלה בשנה 5 ,ימים בשבוע בין השעות  ,16:00 – 07:00במחיר המוצע
לשירותי הפעלה חודשיים ,בטבלת התמורה מספר  ,2נספח .B2
ב .שעות ההתחלה וימי העבודה בהתאם לסעיף .4.4.1
ג .לרכבת ישראל שמורה הזכות לבצע הגדלת היקף שעות ההפעלה ליום וזאת עד  12שעות – כמוגדר בחוק.
כמו כן ,לרכבת ישראל שמורה הזכות להגדיל את מספר ימי ההפעלה השנתיים ,מעבר ל 220 -ימי הפעלה
בשנה ,שהם המינימום אותו נדרש הספק לספק בשנה ,והכל בהתאם לתמורה המפורטת בטבלת "רכיבים
אופציונליים".
ד .מובהר כי רכבת ישראל מעוניינת להפעיל את מרכז הסימולטורים גם בשתי משמרות.

 2בהתאם לצורך ובתיאום מראש בלבד.
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 4.4.2.2שעות העבודה
מרכז ההדרכה נפתח בשעה  07:00בבוקר והשעורים מתחילים בשעה .08:00
המפעיל נדרש להגיע בשעה  07:00ולהכין את הסימולטורים לאימון והכול בהתאם לסעיף ) 4.3.1.3תיאום
ותכנון יום אימון(.
מספר דגשים:
א .יום הפעלה הינו בן  9שעות .כאשר האימון בסימולטורים מתחיל בשעה  08:00ומסתיים בשעה .17:00
ב .בהתאם לתוכנית ההדרכה השבועית והיומית ,יתכנו ימים בהם יידרש אימון בסימולטורים גם לאחר השעה
 ,17:00אך לא יאוחר מהשעה .22:30
ג .נסיעות של עובדי הספק אל וממרכז הסימולטורים לא יחשבו כשעות עבודה.
ד .ניתן יהיה להפעיל עובד גם בפחות מיום עבודה מלא ואולם לא פחות מ 5 -שעות )ימי שישי וערבי חג(.
ה .קביעת שעת ההתחלה לכל יום הינה בסמכות מרכז ההדרכה ,עפ"י צרכיו.
ו .שעות העבודה יכללו זימון לדיונים.
 4.4.2.3תיאום ותכנון אימון
רכבת ישראל תעביר לספק תכנון חצי שנתי ,לאימונים בסימולטורים.
תכנון זה יבוצע ברמה קלנדרית )טווח תאריכים( ועפ"י חתך של :הכשרות ,שמירת כשירות ,הסבות וכד' .תכנון
תוך הבחנה של נהגי נוסעים ונהגי מטענים .כמו כן ,יכלול התכנון התייחסות לסוגי הסימולטורים ,קטר וכמות
סימולטורים נדרשים.
בתחילת חודש ,תעביר רכבת ישראל עדכון לתוכנית האימון לחודש השוטף )הבא( ,כולל שמות המדריכים
ששובצו לאימונים ודרישות לכתיבת תרחישים חדשים )באם ישנן(.
בתחילת שבוע ,תעביר רכבת ישראל עדכון לתוכנית האימון בשבוע השוטף )הבא( .תוכנית הכוללת רשימת
תרחישים נדרשים.
זמינות הסימולטורים ,כמוגדר בפרק "רמת השירות" ) ,(SLAמתייחסת לתוכנית ההדרכות "בתחילת שבוע".
 4.4.2.4ביטול יום אימון
ביטול יום אימון יבוצע ע"י רכבת ישראל בלבד ,באופן הבא:
א .ביטול יום עבודה מלא יתאפשר לפחות יום קלאנדרי לפני מועד ביצוע יום האימון.
ב .ביטול חלקי יתאפשר תוך כדי יום העבודה ובלבד שלא יפחת זמן ההעסקה מחצי יום עבודה ) 5שעות(.
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 4.4.2.5דיווחים
א .בתום יום האימון ימלא המפעיל "דו"ח אימון" ובו התייחסות למספר עמדות האימון בהן בוצע שימוש ,ליקויים
והתרשמות כללית מביצוע האימון.
ב .העתק של הדו"ח יועבר ,אחת לשבוע ,למנהל הפרויקט מטעם ברכבת ישראל.
ג .הספק ירכז דו"חות פעילות חודשיים ויעבירם למרכז ההדרכה .דו"ח הפעילות יכלול  :היקפי מתאמנים ,סוגי
אימון ותרחישים ,משך ,נקודות חולשה וחוזקה למתאמנים ,הצעות לשיפורים.
ד .הספק יעביר משוב שביעות רצון מתאמנים ,למרכז ההדרכה.
ה .באחריות הספק להפיץ דו"חות עמידה ברמת שירות ) (SLAשל הסימולטורים ,אחת לרבעון .הדו"ח יכלול סוגי
תקלות ומשך תקלה.
ו .מבנה ותוכן הדו"חות יסוכם במשותף באבן הדרך "תחילת הדרכות וליווי הטמעה" ).(TR1
 4.4.2.6הצגת סטטוס שנתית
פעם בשנה ,בסוף השנה ,נדרש הספק להציג בפני רכבת ישראל ,סטטוס שנתי של הפרויקט ובחתכים הבאים:
א .נצילות והיקפי שימוש בסימולטורים.
ב .הספק יציג סיכום סקר שביעות רצון מתאמנים.
ג .תרחישים :שימוש באוכלוסיות השונות ותרחישים חדשים.
ד .בעיות והמלצות לשיפור.
ה .תקלות לאורך השנה :סוג ,משך תיקון ומשמעויות.
ו.

עמידה ברמת שירות נדרשת ).(SLA

הצגת הסטטוס השנתית תתבצע במשרדי רכבת ישראל ,בפני הנהלת אגף הדרכה ,אגף מחשוב וחטיבת
משא"ן ולוגיסטיקה.
אחריות הזימון הנה של מנהל הפרויקט מטעם רכבת ישראל.
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 4.4.2.7מהלך ביצוע יום אימון
א .הספק יבנה נוהל לביצוע האימון שיוגש לאישור רכבת ישראל.
ב .הספק יתזמן את הגעתו לשטח האימון כך שבמועד תחילת האימון ) 08:00אלא אם תואם אחרת( יהיה
הסימולטור מוכן להפעלה.
 4.4.2.8כללי הופעה ולבוש
בתוקף תפקידם מייצגים נציגי הספק את אגף ההדרכה ברכבת ישראל ,מול המתאמנים .בסביבה המחויבת לנורמות
ההתנהגות ונוהלי העבודה ברכבת כמוגדר בנהלי מרכז ההדרכה.
א .בהתאם ,יופיעו נציגי הספק מגולחים ובגדיהם שלמים ,נקיים וללא קרעים.
ב .הספק נדרש לספק תלבושת אחידה לעובדיו ,במרכז ההדרכה .כולל שם החברה על דש כיס החולצה.
ג .קוד הלבוש הנדרש :גברים :מכנסיים ארוכים ,נעליים סגורות וחולצת כפתורים או פולו.
ד .קוד הלבוש הנדרש :נשים :מכנסיים ארוכות או חצאית שאורכה לא יפחת מגובה ברך ,נעליים סגורות,
חולצת כפתורים או פולו .לא תותר הופעה בחולצות/שמלות ללא כתפיות או בעלות מחשוף עמוק.
ה .המפעיל יידרש לשאת תג עם שמו הנענד על החולצה.
 4.4.2.9כללי התנהגות
א .עובדי הספק ידרשו להישמע להוראות מנהל/ת מרכז ההדרכה .ובהתאם לנהלי מרכז ההדרכה
המפורסמים ומחייבים את עובדי הרכבת.
ב .לא יעזוב מפעיל את שטח מרכז ההדרכה בסיום הפעילות ללא שווידא :
•

הכנסת ניירת לארון ולנעילתה בהתאם לסיווג.

•

כיבוי סימולטורים בנוהל סגירה והורדה מסודר )בהתאם להוראות והנחיות היצרן(.

•

כיבוי אורות והמזגן בחדרי האימון והכיתות.

•

נעילת מרכז הסימולטורים.

ג .חל איסור מוחלט להביא בעלי חיים ליחידה בשטח או להחזיק בבעלי חיים במרכז הסימולטורים.
ד .חל איסור על נציגי הספק להכניס אזרחים או גורמים שאינם מורשים )גם אם הם עובדים של הספק שלא
במסגרת פרויקט זה( ללא אישור הגורמים המוסמכים ברכבת ישראל.
 4.4.2.10פגישות בין הספק לעובדיו
א .פגישות בין הספק לבין עובדיו יערכו מחוץ לשעות העבודה.
ב .פגישות אלה יכולים להתבצע במרכז הסימולטורים )נדרש ליידע את אגף הדרכה(.
 4.4.2.11היעדרויות מפעיל
א .באחריות הספק לדאוג לגיבוי למפעיל בכל זמן בו נדרשת נוכחותו עפ"י החוזה ונבצר ממנו להגיע.
ב .המפעיל שהגיע לגיבוי ידע להפעיל את הסימולטור ולחנוך מדריכים ואולם לא יידרש למומחיות ביצירת
תרחישים חדשים.
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ג .בכל מקרה אחר בו נידרש גיבוי בצורה מתוכננת ) חופשה ,מיל' ,בחינות וכו' ( יתייצב הגיבוי במועד בו
נידרש המפעיל.
ד .עלות הכשרת הגיבוי הנה של הספק.
 4.4.2.12סודיות המידע
מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק במכרז על נספחיו ,הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
א .הספק מתחייב לשמור על סודיות המידע המגיע אליו במסגרת ביצוע הפרויקט.
ב .הספק מתחייב לנהוג בהתאם לנהלי אבטחת המידע המוגדרים ע"י רכבת ישראל.
ג .עובדי הספק וקבלני המשנה מטעמו ,יחויבו באישור אגף בטחון כתנאי לתחילת עבודתם.
ד .הספק מתחייב להחזיר למנהל הפרויקט ברכבת ישראל את כל המסמכים ,המפרטים ,התכניות וכל חומר
אחר שהתקבל מרכבת ישראל מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד ,בכל עת שידרוש מנהל הפרויקט
ברכבת ישראל את החזרתו.
ה .הספק יחתים את כל עובדיו ו/או כל ספקי המשנה מטעמו ו/או כל מי שתדרוש הרכב על הסכם סודיות כפי
שתדורש הרכבת.
 4.4.2.13זכויות יוצרים
מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק במכרז על נספחיו ,הספק מצהיא ומתחייב כדלקמן:
א .כל המוצרים והדו"חות שיופקו בהנחיית/בקרת/פיקוח או ביצוע ישיר של הספק בנוגע לסימולטור ,מצבו,
אופן השימוש בו וכשירותו ,הינם רכושה הבלעדי של רכבת ישראל .לספק אין ולא יהיו זכויות כלשהן אשר
יאפשרו לו למכור ,להציג או לעשות שימוש כלשהו במוצרים אלה .הרכבת תהא רשאית לעשות בכל אלה
מנהג בעלים לפי שיקול דעתו וללא הגבלה כלשהי לרבות תשלום תמורה כלשהי לספק ו/או למי מטעמו.
ב .הספק מצהיר ,כי אין מניעה לפי כל דין /ואו הסכם על מנת שהרכבת תעשה שימוש בכל הנ"ל והוא ישיג על
חשבונו והתחייבותו את כל האישורים הדרושים.
ג .חל איסור על הספק להחזיק מחוץ למתחמי רכבת ישראל העתקים של המוצרים אלא באם קיבל לכך
אישור כנדרש ומוצר  /מסמך הוחזק בהתאם לנהלי בטחון המידע ברכבת ישראל.
ד .הצגה או שימוש במוצרים יעשה אך ורק באישורה של רכבת ישראל בכתב וכל זאת בכפוף להנחיות אגף
ביטחון.
 4.4.2.14בטיחות
א.

המפעיל הינו הסמכות המקצועית בתחום הבטיחות במתקן הסימולטור כולל בטיחות אש וחשמל ובהתאם
לקבלת אישורה של הרכבת מראש ובכתב.

ב.

באחריות המפעיל ביצוע בקרה על קיום שגרת נהלי הבטיחות במתקן הסימולטור.

ג .במקרה של תקלות בטיחות שמקורן בבעיות משמעת יעצור המפעיל את האימון ,יעביר דיווח למנהל מרכז
ההדרכה.
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ד .בטיחות עובדיו של הספק הינה באחריותו הכוללת והבלעדית של ההספק ,בהתאם עליו לדאוג לבטח את
אנשיו בכול ביטוח שנדרש.
ה .האחריות על בטיחות הציוד המסופק ע"י הספק הינה על הספק בלבד.
ו.

הספק יבדוק את תקינותו של הציוד לפני כל אימון.

ז .כל הטיפול באביזרי הספק יבוצע על ידו ובאחריותו ,לא יהיה כל מגע בין ציוד זה לבין אנשי רכבת ישראל
או כל מי שלא הוסמך לכך.
ח .אנשי הספק לא יעזרו באנשי רכבת ישראל לביצוע משימתם.
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4.5

תחזוקה )(S
לאורך תקופת ההסכם ,נדרש הספק לבצע "תחזוקה מונעת" שוטפת לסימולטורים ,לכלל רכיבי המערכת ולמרכז
הסימולטורים .תחזוקה ברמה בסיסית אותה ייבצע בעצמו )בהתאם להנחיות יצרן( ועד "תחזוקה שבר" המחייבת
הגעה של יצרן הסימולטורים לישראל והחלפת רכיבים תקולים בחדשים.
רכבת ישראל תתחיל לשלם בגין רכיב העלות "תחזוקה" ,מיד בסיומה של תקופת ההקמה.
באבן הדרך "סקר תשתיות" ) (DR4נדרש הספק להציג "תיק פרוייקט" לאישור רכבת ישראל .בתיק זה יוגדרו ,בין
היתר ,פעולות התחזוקה ברמה א' ופעולות התחזוקה ברמה ב'.
תיק התחזוקה יעודכן לאורך תקופת ההקמה ויוצג בשלמותו באבן הדרך "בדיקות קבלה – אתר לקוח" ).(SAT2

4.5.1

תוכנית תחזוקה
לאחר תקופת ההקמה ובתחילת כל שנה ,נדרש הספק לקבוע ולהציג את תוכנית ההחזקה השנתית .מובהר כי
הספק נדרש לתכנן את מועדי ביצוע התחזוקה המונעת בתיאום עם אגף הדרכה ומנהל ההתקשרות ,במטרה
לצמצם את הפגיעה בתוכנית ההדרכות.
תוכנית התחזוקה תאושר ע"י רכבת ישראל ותהווה חלק מתיק התחזוקה.

4.5.2

תיק פרוייקט
עדכון תיק הפרויקט הנו באחריות הספק וכל תוספת ו/או החלפה של ציוד ו/או רכיב לאורך תקופת ההסכם חייבת
להירשם בתיק .אחת לשנה תתבצע פגישת תחזוקה בה יעדכן הספק לגבי שינויים שבוצעו במרכז הסימולטורים
לאורך השנה ,תוכנית התחזוקה השנתית – לשנה הבאה.

4.5.3

חלקי חילוף
בכדי לבצע תחזוקה לסימולטורים ולמרכיבי הפתרון ,נדרש הספק לתכנן ולרכוש חלקי חילוף.
את חלקי החילוף נדרש הספק לאחסן במחסן במרכז הסימולטורים.
הספק נדרש לפרט את רשימת חלקי החילוף הנדרשים והכמות הנדרשת ,בתיק התחזוקה.

4.5.4

תחזוקה של תוכנות וכלים צד שלישי
הספק נדרש לתחזק את התוכנות צד שלישי שסופקו ,כולל ביצוע עדכונים תקופתיים והכול על חשבונו ולאורך
תקופת ההסכם )תקופה ראשונה ותקופת האופציה(.
הספק נדרש להמליץ לרכבת ישראל באם ישנה כדאיות וצורך בביצוע העדכון.
מובהר כי כל עדכון ייעשה רק בתיאום עם מנהל הפרויקט מטעם רכבת ישראל ובאישורו.

4.5.5

תחזוקת חומרת מחשוב וגיבויים
הספק נדרש לתחזק את כלל חומרת המחשוב שסופקה במסגרת המכרז .מכיוון שציוד המחשוב נמצא ברשת
הרכבתית ,נדרש הספק לפעול עפ"י כללים ונהלים של רכבת ישראל.

4.5.6

כתיבת תוכנית התחזוקה בכל הנוגע לחומרת המחשוב ותכנון ביצוע הגיבויים ,נדרשת להתבצע במשותף
עם אגף מחשוב של רכבת ישראל.
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4.5.7

עדכונים
במסגרת תחזוקת מרכז הסימולטורים ,לאורך תקופת ההסכם ,מחויב הספק לשמור על עדכניות החומרה
והתוכנה שסופקה במסגרת מכרז זה.
הספק נדרש להעביר למנהל ההתקשרות מטעם אגף מחשוב ,את המלצתו לביצוע העדכון .ככלל ,רכבת
ישראל אינה מעוניינת בביצוע עדכונים שאינם מחויבים.
מובהר כי כל עדכון חומרה ו/או תוכנה ,מחייב אישור בכתב של מנהל ההתקשרות.

4.5.8

תוכנית היפרדות
מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק במכרז זה ובנספחיו:

א .היפרדות משמעותה הפסקת ההתקשרות עם הספק ,מכל סיבה שהיא ,ו/או צמצומה במהלך תקופת
ההתקשרות ולפני סיומה של תקופה ,והעברת האחריות להפעלת הסימולטורים )כולה או חלקה( לרכבת
ישראל או מי מטעמה.
ב .הספק נדרש להגדיר מנהל מטעמו לתקופת ההיפרדות ,במשרה מלאה וזאת לשם השלמת התהליך
ההיפרדות ,במועד שייקבע ע"י רכבת ישראל ותוך התחשבות בספק.
ג .תוכנית ההיפרדות מגדירה את התהליכים שיופעלו במקרה של סיום או הפסקת ההתקשרות בין הצדדים
)כולה או חלקה( מכל סיבה שהיא ,בכל תקופה :תקופה ראשונה או תקופות האופציה .תוכנית ההיפרדות
תיעשה בהתאם לאמור להלן בסעיף זה.
ד .מטרת תוכנית ההיפרדות הינה להעביר לרכבת ישראל או מי מטעמה או לשילוב של השניים ,את הידע
והיכולת להפעלה ותחזוקה מלאה של הסימולטורים ,לרבות הנתונים ,כולם או חלקם .העברת הידע באופן
מסודר אשר יימנע נזק ו/או תקלות כלשהן לרכבת ישראל במהלך ההיפרדות ולאחריה ,ותוך שיתוף פעולה
מלא של כל הצדדים.
ה .הספק יעביר לרכבת ישראל את כל המידע והנתונים שנצברו מאז הקמת המערכת ובכלל זה את כל המידע
הויזואלי ,הקולי ,הטקסטואלי והאלפא-נומרי הנדרש להפעלה מלאה ותקינה של הסימולטורים.
ו .מבלי לגרוע מהאמור בתוכנית ההיפרדות או בהסכם ,הספק מתחייב לעשות כל שביכולתו ולבצע כל פעולה,
לשם השגת המטרה הנ"ל ,וכן להימנע מלבצע כל פעולה אשר עשויה להכשיל או לפגוע במטרה הנ"ל.
ז .הספק מתחייב לגלות רצון טוב ,לשתף פעולה באופן מלא ולסייע לממש את המעבר באופן מוצלח ומהיר.
הספק מתחייב לפעול על פי הסכם ההיפרדות אף אם יהיו לו טענות כלשהן נגד רכבת ישראל ולרבות כנגד
החלטת רכבת ישראל להפרד ,או טענות כספיות .הצדדים מסכימים כי בכל מקרה של התדיינות משפטית בין
הצדדים בנוגע להחלטת רכבת ישראל להפרד ,ימנע הספק מלדרוש סעד של אכיפה או צו מניעה ,ויסתפק
בסעד של פיצויים .במקרה של הפרה מצד הספק ,לא יהא זכאי לכל סעד או פיצוי מצד רכבת ישראל.
ח .הספק לא יפגע ברמת השירות ובשירות או בהעברת השירות עד להסכמה או הסדרה של הליך ההפרדות.
ט .עם תחילת הליך ההיפרדות יעביר הספק למזמין את רשימת הציוד ,תוכנות ומוצרי מדף ממוחשבת מעודכנת.
רשימת הציוד תכלול מספר סידורי ,קונפיגורציה ,מיקום ,תום תקופת אחריות ,וכיוצא באלה .רשימת
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התוכנות ,תכלול בין היתר מספר גרסה ,סוג רשיון ומספר העותקים מכל סוג של תוכנה ותום תקופת הסכם
התמיכה ,וזאת גם בחתך התקנות על כל השרתים ותחנות העבודה.
י .כל מידע שקיים וכל מידע שיצטבר ,הנוגע לשירותי הספק עבור רכבת ישראל ,הינו בבעלות רכבת ישראל
בלבד .הספק אינו רשאי להשתמש ו/או להרשות לאחר להשתמש בכל נתון ו/או מסמך ו/או קלט או פלט של
המערכות ,או בכל חלק אחר של המערכות ,במישרין או בעקיפין ,בין לעצמו ובין לכל גורם אחר ,בין מטעמו
ובין אם לאו ,בתמורה או שלא בתמורה.
יא .כל הסכמי הספק עם ספקי משנה שלו ,יכללו סעיף מפורש של התחייבות להסבת זכויות ללא תמורה לטובת
רכבת ישראל ,ולהסבת ההסכם עמם לטובת רכבת ישראל או שלוחו או כל צד ג' אחר ,ובאותם תנאים של
ההסכם כפי שחלים לגבי הספק .הסבת ההסכמים תבוצע באחריות הספק במהלך תקופת ההערכות
להפרדות ובכפוף להסכמת רכבת ישראל.
יב .הספק נדרש להדריך נציג ו/או עובד של ו/או מטעם רכבת ישראל ,בכלל תפקודיו של המפעיל המתוארים
במפורט במכרז זה .ההדרכה תמשך שבועיים ימים.
יג .הספק יחזיר למזמין את כל המסמכים ,התיעוד ,ההבהרות או כל פרט אחר ,על כל מדיה שהיא )נייר ,מדיה
מגנטית או אופטית וכו'( ,הנוגעים להקמה והפעלת הסימולטורים .הספק יעביר את כל מרכיבי השירותים
)נתונים ומסמכים ,וכו'( ,באופן שלא ישאר בידי הספק שום פרט שלא היה בידיו לפני הסכם זה.
יד .הספק מתחייב כי לא יותיר בידיו כל חומר ,מידע או תיעוד הנוגע למזמין ו/או לגורמים הקשורים עמו בכפוף
לדין ,וכי יתעד את תהליך השמדת הנתונים שהיו ברשותו.
טו .בסיום תהליך ההיפרדות המתואר לעיל והשלמתו לשביעות רצונה של רכבת ישראל ,יעביר מנהל הפרויקט
מטעם רכבת ישראל אישור על השלמת תהליך ההיפרדות ,אישור בעקבותיו ייסגרו גם כלל ההיבטים
הכספיים והחוזיים הפתוחים.
טז .לא בוצעה תוכנית ההפרדות לשביעות רצון המזמין ולא בוצעה חפיפה מלאה ומסודרת המאפשרת למזמין
להפעיל בעצמו ו/או באמצעות אחרים את המערכת במלואה ,אזי שמבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות
המזמין לפי כל דין יהיה רשאי המזמין ) (1להורות לספק לבצע הדרכה נוספת במועדים שיקבעו על ידי
המזמין על חשבון הספק ) (2לעכב תשלומים המגיעים לספק ) (3לחלט את ערבות הביצוע ו/או ערבות
בתחזוקה במלואה ) (4לגבות מהספק כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לו עקב אי פעולה תקינה של המערכת
ובכלל זה לחייב את הספק בכל הוצאה שתהיה לו בתוספת .20%

4.6

הדרכה )(I

הדרכת הנהגים נחלקת לשלושה תחומים :הכשרה של נהגים חדשים ,הסבת נהגים מקטרי דיזל לקטרים חשמליים או
מקטרי מטען לקטרי נוסעים ושמירת כשירות )ריענון( לנהגים פעילים.
העלות שיציע המציע בגין שירותי ההדרכה החודשיים בטבלה מס'  2בטופס ההצעה הכספית ,הנה עבור  220ימי אימון
בשנה ,בין השעות  ,08:00-17:00אותם מתחייב הספק לספק בשנה.
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לרכבת ישראל שמורה הזכות לבצע הגדלת היקף שעות ההדרכה ליום וזאת עד  12שעות – כמוגדר בחוק .כמו כן ,לרכבת
ישראל שמורה הזכות להגדיל את מספר ימי ההדרכה השנתיים ,מעבר ל 220 -ימי הדרכה בשנה ,שהם המינימום אותו
נדרש הספק לספק בשנה ,והכל בהתאם לתמורה המפורטת בטבלת "רכיבים אופציונליים".
הספק ידרש להעמיד שני מדריכים.
לאחר חתימת הזוכה עם המציע הזוכה ,זהות המדריכים תאושר על ידי הרכבת מראש ובכתב .כמו כן ,בטרם תחילת
הדרכה יידרשו המדריכים שיועמדו על ידי הספק לעבור הדרכה על ידי רכבת ישראל כך שהמדריכים יוכלו להדריך בהתאם
לתוכנית הלימוד של רכבת ישראל )"תוכנית הלימוד"(.
תוכנית הלימוד הינה בבעלות המלאה של רכבת ישראל והספק ו/או מי מעובדיו לא יהיו רשאים לעשות בה שימוש כלשהו
למעט הדרכת עובדי רכבת ישראל לפי מכרז זה.
רכבת ישראל תהא רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה לשנות ו/או לעדכן את תוכנית הלימוד ובאחריות הספק ללמוד
ולהפנים שינויים אלה והלטמיע אותם בתוכנית ההדרכה.
הספק לא יהיה רשאי לקבל תשלום כלשהו בגין התקופה בה ידרש ללמוד את תוכנית הלימוד ו/או שינויים ו/או עדכונים בה.
תנאי לתחילת תשלום תמורה לספק בגין אספקת שירותי הדרכה ,הינו קבלת אישור המתאם מטעם הרכבת מראש ובכתב,
כי המדריכים של הספק סיימו בהצלחה את הכשרתם ע"י הרכבת לצורך ביצוע הדרכות לנהגים.
4.6.1

מדריך סימולטורים.
הספק הזוכה נדרש להעביר ,לאישור אגף הדרכה ,שני מדריכים בעלי ניסיון הדרכה בתחום הסימולטורים.
הספק נדרש להעביר קו"ח של המדריכים ,הכוללים :השכלה ופרויקטים קודמים בהם שימשו כמדריכי
סימולטורים :אזרחי ו/או צבאי ,בישראל ו/או בעולם.
מדריכי הסימולטורים שיאושרו ע"י רכבת ישראל יהיו עובדים קבועים של הספק הזוכה ,במשרה מלאה.

 4.6.1.1היקפי עבודה.
א .הספק נדרש לפחות  220ימי הדרכה בשנה 5 ,ימים בשבוע בין השעות .17:00 – 08:00
ב .לרכבת ישראל שמורה הזכות לבצע הגדלת היקף שעות הדרכה ליום .כמו כן ,לרכבת ישראל שמורה הזכות
להגדיל את מספר ימי הדרכה השנתיים או את מספר המדריכים .בגין הגדלות כאמור יהיה הספק לתמורה
באופן פרופורציונאלי לתמורה המפורטת בטבלת התמורה.
ג .מובהר כי רכבת ישראל מעוניינת להפעיל את מרכז הסימולטורים גם בשתי משמרות.
ד .נסיעות של עובדי הספק אל וממרכז הסימולטורים לא יחשבו כשעות עבודה.
ה .ניתן יהיה להפעיל עובד גם בפחות מיום עבודה מלא ואולם לא פחות מ 5 -שעות )ימי שישי וערבי חג(.
ו .קביעת שעת ההתחלה לכל יום הינה בסמכות מרכז ההדרכה ,עפ"י צרכיו.
ז .שעות העבודה יכללו זימון לדיונים.
ח .רכבת ישראל תהא רשאית מכל סיבה שהיא להורות בכל עת בהודעה בכתב ומראש בת  60יום ,כי אינה
מעוניינת עוד במתן שירותי הדרכה על ידי הספק )כולם או חלקם( וכי תבצע את שירותי ההדרכה בעצמה ו/או
באמצעות צד שלישי ו/או שחלקם יבוצעו על ידי הספק וחלקם על ידי אחרים ו/או על ידי הרכבת במקביל.
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הספק מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ביחס לכך מהרכבת ולא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או פיצוי
בגין החלטה כאמור .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותיוה של הרכבת לפי כל דין ו/או הסכם.
ט .הספק לא יתנגד ולא יערים מכשול כלשהו אם וככל שהרכבת תחליט לקלוט את מדריכי הספק כעובדיה שלה
והוא מוותר על כל דרישה ו/או תביעה בעניין זה ובכלל זה לא יהיה זכאי לפיצוי בשל כך.
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4.7

רמת שירות )(I) (SLA

4.7.1

הסכם רמת שירות ).(SLA
מסמך זה מתאר את רמת השירות הנדרשת במרכז הסימולטורים :תהליך הבדיקה ואופן חישוב הציון .כאשר
החישוב הנו רבעוני – על ביצועי רבעון קודם.
מובהר כי חישוב רמת השירות לרבעון הנה באחריות הספק הזוכה.
עד יום חמישי של השבוע הראשון ,רבעון הבא ,עבור רמת השירות של הרבעון הקודם ,יעביר הספק דו"ח
לרכבת ישראל המבוסס על טבלאות מסמך זה.
באחריות הספק לכלול במסגרת הפתרון המוצע ,כלי לריכוז כלל התקלות והפקת דוחות רמת שירות כמוגדר
בסעיף זה .כלי זה הנו בניהולו של המפעיל ,אך נדרשת גישה ,צפייה בלבד ,לנציג אגף הדרכה ומנהל
ההתקשרות מטעם אגף מחשוב.
בעקבות כל תקלה משביתה או תקלה הפוגעת ביכולת האימון ,בסימולטורים ו/או בכל אחד ממרכיבי מרכז
הסימולטורים המתוארים בתוכנית האספקות ,יפתח המפעיל תקלה בכלי ריכוז התקלות.
בטבלאות להלן מוגדרים מדדים לרמת שירות ,כאשר רכבת ישראל מבחינה בכמות התקלות המותרת לאורך
תקופת ההקמה ,כמות גבוהה מהכמות המותרת לאורך תקופה ראשונה ותקופת האופציה.

4.7.2

הסכם רמת שירות ) – (SLAבתקופת ההקמה.
לאורך תקופת ההקמה נדרש הספק לתעד את כלל התקלות .לצורך חישוב רמת האיכות ,בתקופת ההקמה,
לא נדרש הספק לכלול תקלות מסוג" :תקלה לא משביתה" ו "תקלה משביתה" כהגדרתן בסעיף  ,4.7.4בדו"ח
ה SLA-הרבעוני הנדרש.
עם זאת ,נדרש הספק לטפל בתקלה באופן רציף ולהשלים את הטיפול בתקלה עד  36שעות.

4.7.3

חיוב בגין אי עמידה ברמת שירות ).(SLA
מובהר כי רמת שירות נמוכה תחייב את הספק בתשלום קנס כספי לרכבת ישראל.
מובהר כי רמת שירות בינונית :שני רבעונים בשנה )לא חייבת רציפות( ,תחייב את הספק בתשלום קנס כספי
לרכבת ישראל.
בדיקת רכבת ישראל לנתוני הדו"ח אותו יעביר הספק ,תעשה עד ה  10ימים מקבלת הדו"ח.

11501

עמוד  115מתוך 162

09/02/16

מכרז מס'  – 11501למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה
ותחזוקה של מערכת סימולטורים לקטרים ברכבת ישראל

הגדרות.

4.7.4

בטבלה שלהלן מרוכזים המונחים בהם נעשה שימוש לאורך סעיף זה" :רמת שירות".
#

תקלה

 .1תקלה לא משביתה

הסבר
סימולטור ו/או עמדה ו/או רכיב אינו פועל באופן תקין ,אך אין השפעה
משמעותית על יכולת האימון.

.2

תקלת משביתה

סימולטור ו/או עמדה ו/או רכיב אינו פועל באופן תקין ואין אפשרות לקיים אימון
באותו סימולטור ,אך יש השפעה משמעותית על יכולת האימון )לדוגמא יכולת
התחקור והמשוב אינה עובדת ,מרכיב חיוני בפקדי הנהג לא עובד וכד'(.

.3

תקלה משפיעה

•

סימולטור מסוג  FMSדיזל ולפחות סימולטור אחד מסוג  PTTדיזל ,לא
פועלים באופן תקין ולא ניתן לקיים בהם אימון.

•

סימולטור מסוג  FMSחשמלי ולפחות סימולטור אחד מסוג  PTTחשמלי,
לא פועלים באופן תקין ולא ניתן לקיים בהם אימון.

•

שני סימולטורים ומעלה מסוג  :PTTדיזל או חשמלי ,לא פועלים באופן
תקין ולא ניתן לקיים בהם אימון.

.4

תקלה מערכתית

מעל  75%מהסימולטורים ) 3מסוג  PTTו  FMSשמאותה משפחה –
דיזל/חשמלי( אינו פועל באופן תקין ואין אפשרות לקיים אימון באותם
הסימולטורים.

.5

זמינות סימולטורים

מוכנות הסימולטורים לאימון/הדרכה בהתאמה לתוכנית ההדרכה המתוארת
בסעיף .4.4
הבהרה :תקלה ,גם באם מוגדרת "כתקלה מערכתית" ,באם התרחשה בזמן בו
לא מתוכננת הדרכה ,לא תשפיע על חישוב הזמינות.
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חישוב רמת שירות  -תחנות.

4.7.5

 4.7.5.1מדדי רמת שירות.
על בסיס שני המדדים להלן יימדד הספק לאורך תקופה ראשונה ותקופת האופציה .על בסיס שלושה מדדי רמת השירות
תמדוד רכבת ישראל את רמת השירות.
מדד

#

משקל

1

תדירות תקלות

25%

2

התאוששות מתקלות

25%

3

זמינות סימולטורים

50%
100%

 4.7.5.2תדירות תקלות )(25%
בטבלה שלהלן מפורטת תדירות התקלות המרבית המותרת לרבעון ,המותרת על ידי רכבת ישראל על פי סוג תקלה:
מספר תקלות מרבי מותר לרבעון
#

תקלה

תקופה ראשונה ותקופת

תקופת הקמה

משקל

האופציה

1

תקלה לא משביתה

לא נמדד !

X<=5

5%

2

תקלה משביתה

לא נמדד !

X<=2

25%

3

תקלה משפיעה

X<=2

X<=1

30%

4

תקלת מערכתית

X<=2

X<=1

40%

 100%מתוך  25%למדד תדירות תקלות
 4.7.5.3התאוששות מתקלה )(25%
בטבלה שלהלן מפורט זמן התאוששות מתקלה )בשעות( הנדרש על ידי רכבת ישראל:
זמן התאוששות מתקלה נמדד מרגע זיהוי התקלה ועד השלמת התיקון.
מובהר כי הספק נדרש לטיפול רציף ,עד השלמת הטיפול בתקלה ,וחזרת הסימולטור ו/או העמדה ו/או הרכיב לתפקוד מלא
ומוכנות ליום ההדרכה הבא.
זמן התאוששות
#

תקלה

בשעות
תקופת הקמה

11501

תקופה ראשונה ותקופת

משקל

האופציה

1

תקלה לא משביתה

לא נמדד !

X<=12

5%

2

תקלה משביתה

לא נמדד !

X<=6

25%

3

תקלה משפיעה

X<=24

X<=4

30%
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זמן התאוששות
#

בשעות

תקלה

תקופה ראשונה ותקופת

תקופת הקמה
4

תקלת מערכתית

משקל

האופציה

X<=24

40%

X<=4

 100%מתוך  25%למדד התאוששות מתקלות

 4.7.5.4זמינות סימולטורים )(50%
בטבלה שלהלן מפורטת דרישת רכבת ישראל לזמינות הסימולטורים לאימון/הדרכה.
מובהר כי הפרמטר למדד זה הנו יכולת האימון .תקלה לא משביתה כהגדרתה בסעיף  4.7.4סעיף קטן  ,1אינה
משפיעה על זמינות .שאר התקלות משפיעות על הזמינות.
זמן התאוששות
#

בשעות

תקלה
תקופת הקמה

1

זמינות סימולטורים

תקופה ראשונה ותקופת

משקל

האופציה

לא נמדד !

100%

X >=90%

 100%מתוך  50%למדד זמינות סימולטורים
 4.7.5.5חישוב רמת שירות.
בטבלה שלהלן מפורט אופן חישוב הציון:
A
#

11501

נושא

C

B
משקל

מדד

נושא

1

תדירות תקלות

25%

2

התאוששות מתקלות

25%

3

זמינות סימולטורים

50%

D

E

משקל

ציון )(0/1

סעיף

)הקשה(

תקלה לא משביתה

5%

תקלה משביתה

25%

תקלה משפיעה

30%

תקלת מערכתית

40%

תקלה לא משביתה

5%

תקלה משביתה

25%

תקלה משפיעה

30%

תקלת מערכתית

40%

זמינות

100%
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 4.7.5.6אופן מילוי הטבלה.
העמודה היחידה הפתוחה להקשת משתמש הנה העמודה " ."Eשאר העמודות יהיו נעולות להקשה.
הערכים האפשריים להקשה הנם:
•

" "0כאשר הספק עמד בדרישות הסעיף.

•

" "1כאשר הספק לא עומד בדרישות הסעיף.

מובהר כי לתקלה שהוגדרה כ" -לא נבדק" בתקופת ההקמה ,רשאי הספק להגדיר את הערך " "0בעמודה ""E
בטבלת חישוב העמידה ברמת השירות.
עמודה ציון משוקלל )" ("Fתחושב עפ"י הנוסחה:
ציון )" * ("Eמשקל סעיף )" * ("Dמשקל נושא )".("B
הסבר :כאשר עומד הספק ברמת השירות הנדרשת ומקבל " "0בכלל סעיפי הטבלה לעיל ,תתקבל התוצאה ""0
בסיכום עמודה "ציון משוקלל" )" .("Fכאשר המציע אינו עומד ברמת השירות הנדרשת בכלל סעיפי הטבלה
לעיל ,תתקבל התוצאה " "1בסיכום עמודה "ציון משוקלל" )".("F
התוצאה המקסימאלית האפשרית הנה "."1
עמידת המורשה ברמת השירות הנה עפ"י הציון שמתקבל ושילובו בטבלה המוצגת בסעיף ג.2.ב .להלן.
עמידת המורשה ברמת השירות ).(SLA

4.7.6

מ ...משקל

עד ...משקל

משוקלל

משוקלל

1

0

0.25

רמת שירות גבוהה

2

0.26

0.60

רמת שירות בינונית

3

0.61

1

רמת שירות נמוכה

#
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4.8
4.8.1

בדיקות )(I
כללי )(I
פרק זה מבוסס על נוהל הבטחת איכות של אגף מחשוב ,רכבת ישראל .הנוהל הותאם למטרות ודרישות מכרז
"סימולטור נהגים" ).(11501
מתודולוגית הבדיקות.
תהליך הגדרת הבדיקות מתחיל בכתיבת המכרז ,ברמה כללית ולשם הבהרת הנושא למציע.
בשלב הההתנעה וסקר ניתוח הדרישות ) ,(SRR1רכבת ישראל והספק הזוכה ,יגדירו את מסמכי הבדיקה
הנדרשים )מתוארים בסעיף זה( על בסיס מבנה מסמכים איתו עובד הספק והמאושר ע"י גורמי הרכבת ,או על
בסיס מבנה מסמכים הקיים ברכבת ישראל.
כתיבת המסמכים ועדכונם מתבצעת לאורך ביצוע הסקרים ומסתיימת באבן הדרך "סקר בטיחות ומוכנות
לבדיקות וניסויים" ).(TRR1-2
מובהר כי האחריות על הבדיקות הנה של הספק הזוכה.
מטעם רכבת ישראל ,אגף מחשוב ,האחראי על נושא הבדיקות ,לאורך חיי הפרויקט ,באבני הדרך,TRR1-2 :
 SAT1-2 ,FAT1-2ו  ,TL1-2הוא :יאיר עוז ,מנהל הבטחת איכות ).(yairo@rail.co.il

4.8.2

יעדים )(I

 4.8.2.1כללי
רכבת ישראל הינה אירגון מונחה תקן  ISOולפיכך מחוייבת על ניהול ופיקוח נושא הבטחת איכות ,תהליכים
ואבני דרך מוגדרים בפרויקט וכמובן תוצרי פרויקט "סימולטור נהגים" ).(11501
הבטחת איכות של פרויקט ברכבת ישראל מתמקדת בתכנון והגדרת הבקרות ,בדיקות קבלה ועד ,תעוד
והפקת הלקחים.
בפרק זה נתמקד בנושא הבדיקות .רכבת ישראל שותפה להגדרת בדיקות המסירה )הספק( ומאשרת את
תוצעתן ,מתכננת ומבצעת את בדיקות קבלה FAT1-2 :ו .SAT1-2
הבדיקות תבוצענה בשני שלבים:
א .בדיקות קבלה של המערכת באתר הספק ).(FAT1-2
ב .בדיקות קבלה של המערכת באתר הלקוח ).(SAT1-2
 4.8.2.2מחויבות הספק.
א .אחריות כוללת לניהול איכות תהליכים ותוצרים של פרויקט "סימולטור נהגים" ).(11501
ב .אחריות כוללת על ביצוע בדיקות מערכת הסימולטורים.
ג .תכנון ומימוש תוכנית הבדיקות של הפרויקט.
ד .ביצוע תהליך בדיקות מלא לפרויקט בהתאם למתודולוגיה של רכבת ישראל )מתוארת להלן(.
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ה .להקים סביבת בדיקות באתר יצרן הסימולטורים ובאתר הלקוח ,זהה עד כמה שניתן ,במבנה ובנתונים
לסימולטורים המוגמרים.
ו.

תכנון ,כתיבה וביצוע של תרחישי בדיקות מסירה לפרויקט .את התרחישים נדרש לכתוב בכלי בדיקות אותו
תספק רכבת ישראל או כלי בדיקות של הספק ואותו תאשר הרכבת.

ז .סיכום הבדיקות בהתאם לתוצאות תרחישי הבדיקות וניתוח תקלות.
ח .מתן תמונת מצב למנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות מטעם רכבת ישראל על מצב המערכת לאורך כל חיי
הפרויקט ובפירוט בשלב בדיקות המסירה.
ט .השתתפות בביצוע בדיקות קבלה.
י.

ביצוע בדיקות במרכז הסימולטורים של רכבת ישראל לאחר התקנת המערכת והסימולטורים.

יא .עדכוני גרסאות ותיקוני תקלות בהתאם.
יב .מינוי מנהל תחום הבדיקות ,המהווה איש קשר מרכזי לנושא איכות ובדיקות ,בין שאר תפקידיו :ניהול תהליכי
הבדיקה משלב כתיבת תוכנית הבדיקות ,הרצת התסריטים ועד ביצוע הבדיקות .ניהול התקלות משלב זיהוי
וריכוז כל התקלות) ,אלו אשר ימצאו ע"י עובדיו או ע"י גורמים שונים :צוות הפרויקט ,הבטחת איכות ,אבטחת
מידע וכו'( ,עובר לניהול סטאטוס התקלות ווידוא תיקונם לאורך כל התהליך .מנהל תחום הבדיקות יעביר באופן
שוטף את התקלות לרכבת ישראל ,יתאם פגישות סטאטוס מול רכבת ישראל ויעקוב אחר פתרון התקלות ,כולל
סגירת תקלות מסוג "דרישה חדשה" מול נציג בדיקות רכבת ישראל וישלח סיכומי ישיבות הסטאטוס לכל
הנציגים הרלבנטיים.
יג .הפקת דווח לאחראי הבדיקות מטעם רכבת ישראל ,במהלך סבב בדיקות ,לגבי סטאטוס ביצוע הבדיקות:
בעיות קיימות ,תקלות בתוכנה ובחומרה ועוד .הדיווח יהיה בפורמט המקובל ברכבת ישראל.
יד .עריכה מסמכי הבדיקות בתבנית המקובלת ברכבת ישראל וזמינותם לעריכה לאנשי הרכבת או מטעמם לאורך
כל חיי הפרויקט .בסיום הפרויקט התוצרים יאוגדו בתיק בדיקות ,שיוגש במלואו לרכבת ישראל במסגרת תיעוד
מסמכי המערכת.
4.8.3

ביצוע הבדיקות )(I

 4.8.3.1כלי בדיקות
הספק נדרש לנהל ולתעד את תהליך הבדיקות באמצעות כלי בדיקות .עדיפות תינתן לכלי בדיקות בעל יכולות
מעקב ובקרה בזמן אמת ,למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות ברכבת ישראל.
באחריות הרכבת לאשר כלי בדיקות לפרויקט .במקרה ותפסול הרכבת את כלי הבדיקות אותם יציע הספק
באחריותה לספק כלי בדיקות מתאים.
ביצוע הבדיקות יתנהל ע"פ תסריטי הבדיקה שתוכננו ותועדו בכלי הבדיקות.
 4.8.3.2מתודולוגיה.
באחריות הספק לכתוב את מסמכי הבדיקות ) STPו  (STDולעדכנם לאורך ביצוע הסקרים ועד אבן הדרך
"סקר בטיחות ומוכנות לבדיקות וניסויים" ).(TRR1-2
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תוצרי הבדיקות.
א .מסמך תוכנית בדיקות ) (STPבהתאם לתבנית שתאושר ו/או תסופק ע"י רכבת ישראל.
ב .כתיבת תרחישי בדיקות )) STDבתבנית שתאושר ו/או תסופק ע"י רכבת ישראל.
ג .ניהול ותיעוד כל תרחישי הבדיקות בכלי בדיקות.
ד .הרצה ותיעוד התוצאות בהתאם לתרחישי הבדיקות.
ה .עדכון והוספת תרחישי בדיקות ע"פ שינויים שיבוצעו במערכת ו/או ע"פ יוזמות שינוי שיגדיר הלקוח.
ו.

מסמך ) Release Notesתיעוד תיקון/שינויים שבוצעו( בכל שחרור גרסה בהתאם לתבנית שתאשר או תספק
רכבת ישראל.

ז .מסמך סיכום בדיקות ) (STRבסוף כל סבב בדיקות בהתאם לתבנית שתאשר ו/או תספק רכבת ישראל.

הערות:
•

הספק יתעד וישמור את מסמכי הבדיקות כך שרכבת ישראל תוכל בכל רגע נתון לגשת למידע בנושא.

•

כל מעבר בין שלבי הבדיקות בפרויקט מותנה בעמידה במדדי ההצלחה ) (Quality Gatesאשר יפורטו
במסמך תוכנית הבדיקות ו/או באפיון המפורט.

•

רכיבי התוכנה במערכת ינוהלו בגרסאות שיזוהו במספר ייחודי וכוללות  Release Notesומסמך קונפיגורציה.

•

רכיבי החומרה במערכת ינוהלו בהתאם לניהול מק"ט ברכבת ישראל.

•

מועדי ביצוע בדיקות הקבלה נתונים לשינוי ע"פ דרישת רכבת ישראל בהתאם להתקדמות הפרויקט .הספק
יתחייב להתאים עצמו למועדים שיקבעו.

 4.8.3.3עקרונות תכולת הבדיקות לפרויקט:
במסגרת תוכנית הבדיקות של הפרויקט הוגדרו מספר עקרונות לגבי תכולת הבדיקות:
א .בדיקות המערכת יקיפו את כל מרכיבי המערכת ,כל רכיב ייבדק ביחס להגדרתו במסמכי הסקרים .תפקודו
במצבים תקינים ,בנקודות קיצון ובמצבי כשל .אמינות הנתונים והממשקים עם כלל המערכת ומערכות משיקות.
ב .בדיקה פונקציונאלית מלאה עבור רכיב או יכולת תשתיתית )כולל :ממשקים ,השפעות  ,UXהרשאות ,הדפסות,
קונפליקטים(.
ג .בדיקת ממשקים )חיצוניים ופנימיים( מקצה לקצה.
ד .בדיקת תשתית :חומרה ותוכנה.
ה .בדיקת תקשורת נתונים )שליחה וקבלה ,תצורה ומבנה ,פיענוח ,עומס ,קונפליקטים(.
ו.

בשלב בדיקות המסירה יבצע הספק סבבי בדיקות מלאים )כלל תסריטי הבדיקות(.

ז .הבדיקות יבוצעו בכפוף לתוכנית העבודה של הפרויקט.
ח .תקינות המסמכים הבאים :מדריך למשתמש ,תיקי התקנה ותחזוקה.
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רכבת ישראל שומרת לעצמה את האופציה להחליט על סבבי בדיקות חלקיים במקום סבבים מלאים )הרצת
תסריטי בדיקה הקשורים לתקלות שנמצאו בסבבים קודמים( .ההחלטה תתקבל במהלך בדיקות הקבלה
בהתאם לממצאי הבדיקות.
תרחישי הבדיקות יתוכננו ויכתבו ע"פ המוגדר במסמכי האפיון ויאושרו ע"י מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת
איכות רכבת ישראל.
 4.8.3.4סוגי בדיקות לביצוע.
להלן ריכוז סוגי הבדיקות הנדרשות ,מטרתן ושיטת הביצוע הנדרשת.
#

סוגי בדיקות

מטרה

שיטה

1

פונקציונאליות

ווידוא פעולה תקינה של המערכת כך

הספק נדרש להריץ את התרחישים

שכל פעולה מבצעת את הנדרש ואינה

הרלוונטיים המוגדרים לתהליך.

2

ממשקים

3

הרשאות

4

פוגעת בפעולות ו/או פונקציות אחרות
או בשלמות ועקיבות מאגר הנתונים.
קבלה והעברה של נתונים ל/מ

הרצת תרחישי בדיקה הכוללים בדיקות

מערכות משיקות )(LMS

מקצה לקצה של העברת הנתונים דו
כיווניים.

בדיקת מנגנון ההרשאות

בדיקת אופן תפקוד מנגנון הגדרת

האפליקטיביות הקיים במערכת

ההרשאות האפליקטיביות ונכונות

בהתאם למוגדר במכרז.

ההרשאות לאורך התהליך.

איכות תיקון

וידוא תיקון התקלות שתוקנו לסבב

בדיקת התקלות שדווחו כ "תוקן" לאותו

תקלות

הנוכחי.

סבב .בדיקה שהתקלה לא מתרחשת,

מסירה

מוכנות הגרסה לבדיקות קבלה.

תכנון תרחישים הנגזרים מדרישות

איתור בעיות שעלולות לפגום בבדיקות

הלקוח.

הקבלה ולוודא עמידת המערכת

קבלת אישור הלקוח לתרחישים אלו.

תוך הסתייעות בתסריט הרלוונטי
בעזרתו נתגלתה התקלה.
סימון התוצאה בכלי לניהול תקלות.
ביצוע בדיקות רגרסיה רלוונטיות
לתהליך בו תוקנה התקלה.
5

בדרישות המבצעיות שהציב לה
המשתמש.

הרצת התרחישים ופתיחת תקלות בעת
הצורך.
הפקת דו"ח סיכום.
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#

סוגי בדיקות

מטרה

שיטה

6

שפיות

בדיקת תקינות מהירה ורוחבית של

הרצת תרחישי בדיקות השפיות

המערכת כתנאי לתחילת סבב בדיקות

הקיימים בפרויקט.

7

או לאחר התקנה בשטח.

ההנחיות לתרחישי שפיות יוגדרו
במסמך תוכנית הבדיקות.

ביצועים

בדיקה שהמערכת עומדת בעומסים

יצירת עומס )משתמשים בו זמנית,

ועומסים

שהוגדרו לה תוך עמידה בזמני

נתונים( במערכת ומדידת זמני תגובה

התגובה שהוגדרו למערכת בפונקציות

של כלל המערכת בזמן ההרצה.

השונות ומציאת נקודות החולשה
מבחינת עומס המשפיעות על ביצועי
המערכת )השפעה ישירה על
המשתמש(.
9

חומרה

בדיקת כלל החומרה במערכת

שימוש בצב"ד מתאים ע"י מומחה

מרכיבים פשוטים עבור לרכיבים עם
פידבק מידי ועד רכיבי הידראוליים
ומנועי דרגות חופש.

 4.8.3.5הכשרת נציגים מטעם רכבת ישראל לביצוע בדיקות.
רכבת ישראל שומרת לעצמה את האופציה להעמיד לרשות הספק עובדים מטעמה לצורך תגבור ביצוע הבדיקות .הספק
אחראי על הכשרתם.
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 5עלות – טופס ההצעה הכספית – נספח B1
5.0

טופס ההצעה הכספית – נספח .B1

אני/נו הח"מ ______________________________ )שם ו -ת.ז( ,מורשה/י חתימה לעניין מכרז
המציע(
של
המשפטי
הגוף
)שם
מטעם
11501
מס'
____________________________________________
ח.פ __________________ כתובת __________________ מיקוד __________________
_________________
טלפון
_____________________________.

פקס'

_______________

דוא"ל

)להלן" :המציע"( מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:

5.0.1

הננו מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז ואת החוזה.

5.0.2

הננו מצהירים בזאת ,כי ביכולתנו לבצע את מלא השירותים הנדרשים במסמכי מכרז זה ,וכי אם נזכה
בביצוע השירותים נבצעם כאמור במלואם ,במחירים המפורטים בהצעתנו הכספית.

5.0.3

הננו מציעים בזאת את ההצעה הכספית המפורטת בטופס ההצעה הכספית ,בגין פיתוח ,אספקה,
הרכבה ,הפעלה ותחזוקה של סימולטורים לקטרים ,שמירה והערכת כשירות נהגי רכבות נוסעים ונהגי
רכבות מטענים ,חדשים ופעילים ברכבת ישראל ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה.

5.0.4

הננו מודעים לכך ,כי הכמויות המפורטות בטבלת התמורה " -רכיבים אופציונאליים" ,בטופס ההצעה
הכספית – נספח  ,B2הנן 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 כאשר טבלת "רכיבים אופציונאליים" מצורפת
אליו תוצג 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.

5.0.5

הננו מודעים לכך ,כי המחירים המפורטים בהצעתנו ,מוסכמים ומקובלים על ספקי המשנה המוצגים
בהצעתנו.

5.0.6

הננו מודעים לכך ,כי השוואת ההצעות תעשה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

5.0.7

הננו מודעים לכך ,כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית צריכים להתייחס לכלל התשומות
הכרוכות בביצוע השירותים על פי המפרטים המופיעים במסמכי המכרז.

5.0.8

הננו מודעים לכך ,כי המחירים המוצעים בהצעתנו הינם סופיים וכוללים כל עלות נוספת הכרוכה במתן
השירותים.

5.0.9
11501

הננו מודעים לכך ,כי המחירים הנקובים בטופס ההצעה הכספית הנם בש"ח ולא כוללים מע"מ.
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5.0.10

הננו מודעים לכך ,כי על המציע להגיש את הצעתו הכספית בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 0.9
למסמכי המכרז.

5.0.11

הננו מודעים לכך ,כי את ההצעה הכספית ,יש להגיש על גבי טופס ההצעה הכספית בלבד המצורף
למסמכי המכרז .על המציע להדפיס בשני עותקים את טופס ההצעה הכספית )נספח  + B1נספח B2
המצורף בגליון האקסל( ולחתום באמצעות מורשי החתימה בצירוף חותמת החברה ,במקומות הנדרשים
בטופס ההצעה הכספית המודפסת .אי חתימה על גבי טופס ההצעה הכספית במקום המיועד לכך כנדרש,
תגרום לפסילת הצעת המציע במכרז.

5.0.12

הננו מודעים לכך ,כי על המציע להגיש את טופס ההצעה הכספית כאמור ,בשני עותקים מודפסים
וחתומים כמפורט לעיל .בנוסף ,על המציע לצרף עותק אחד בלבד של נספח  ,B2בפורמט אקסל ),(xlsx
על גבי .Disk On Key

5.0.13

הננו מודעים לכך ,כי במקרה של אי התאמה בין מחיר היחידה לסכום המתקבל מהכפלת הכמויות של
אותו פריט במחיר היחידה שלו ,יתוקן הסה"כ של הפריט לפי הסכום המתקבל מהמכפלה .מחיר היחידה
נשאר קבוע ועומד.

5.0.14

הננו מודעים לכך ,כי המציע אינו רשאי להציע מחיר יחידה שלילי או מחיר אפס וכי הדבר יגרום לפסילת
ההצעה.

5.0.15

הננו מודעים לכך ,כי אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכויות הרכבת לפסול הצעות בהתאם להוראות דיני
המכרזים.

5.0.16

הצמדה  -התמורה עבור שירותי ההפעלה ,ההדרכה והתחזוקה ,תשולם אחת לרבעון ותהא צמודה למדד
המחירים לצרכן .כמדד בסיס יחשב מדד החודש הידוע במועד הגשת ההצעות .כמדד הקובע יחשב המדד
הידוע במועד הוצאת החשבונית .שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן יהא בהתאם לפרסומים הרשמיים
של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לפרסומם באתר האינטרנט בכתובת .www.cbs.gov.il
כמו כן ,התמורה בגין עלות ההקמה המפורטת בטבלה מס'  1בטופס ההצעה הכספית נספח  ,B2תהא
צמודה למדד המחירים לצרכן .כמדד בסיס יחשב מדד החודש הידוע במועד הגשת ההצעות .כמדד הקובע
יחשב המדד הידוע במועד הוצאת החשבונית .שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן יהא בהתאם
לפרסומים הרשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהתאם לפרסומם באתר האינטרנט בכתובת
.www.cbs.gov.il

5.0.17

אופן הגשת החשבון  -הספק יגיש לרכבת ישראל ,בתום כל רבעון ,חשבון רבעוני המפרט את מכלול
השירותים שביצע עבור רכבת ישראל במהלך הרבעון שהסתיים .התמורה המגיעה לספק מהרכבת,
תשולם שוטף  60 +ימים מתום הרבעון שבגינו הוגש החשבון ובתנאי שהוגש במועד כאמור לעיל ,ואושר
על ידי המנהל/מתאם כהגדרתו במסמכי המכרז .תשלום חשבון ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים ,יעוכב
ללא חבות ,וללא הצמדה ו/או ריבית ,עד לבירורם הסופי ואישורם על ידי הרכבת.
מובהר כי הספק יידרש לפרט בגוף החשבון את מספר ימי ההפעלה שבוצעו בפועל ומהו מספר ימי
ההפעלה שנותרו מתוך  220ימי ההפעלה אותם נדרש הספק לספק לשנה.

כמו כן ,הספק יידרש לפרט בגוף החשבון את מספר ימי ההדרכה שבוצעו בפועל ומהו מספר ימי ההדרכה שנותרו מתוך
 220ימי ההדרכה אותם נדרש הספק לספק לשנה.
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בנוסף ,לרכבת האופציה לבקש מהספק כי מי מטעמו של הספק ,יחתים כניסה ויציאה בשעון הנוכחות שהרכבת תעמיד
לרשותו.
5.0.18

הננו מודעים לכך ,כי כלל המחירים המפורטים בטבלת התמורה ,יישמרו במהלך תקופת ההתקשרות
לרבות תקופות האופציה ,ככל שימומשו.

5.0.19

שיפורים ושינויים )שו"ש(:

התמורה בעבור ביצוע השו"ש לרבות הפעלתו ותחזוקתו ,תהא כמפורט בסעיף  21להסכם.
5.0.20

לרכבת שמורה האופציה להזמין מהספק שירותים ו/או ציודים נוספים אשר אינם מפורטים בטבלת
התמורה ו/או נובעים מהתחייבויות הספק לפי הסכם זה .התמורה עבור השירותים ו/או הציודים הנוספים
תסוכם בין הצדדים במשא ומתן בתום לב ובהתבסס ככל שניתן על מחירי החוזה והספק יידרש לקבל
אישור מראש ובכתב מהמתאם מטעם הרכבת ו/או מי מטעמו .למעו הספר ספק ,מובהר ,כי אין באמור
לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הספק לפי מכרז זה )לרבות ההסכם( ושירות ו/או ציוד לא יחשב שירו ו/או
ציוד נוסף אם הוא נובע מהתחייבויות הספק לפי תנאי המכרז ו/או ההסכם שאז ישא הספק בעלות המלאה
של השירות ו/או הציוד הנוסף.

5.0.21
א.

ETCS
לרכבת ישראל האופציה להזמין מהספק פיתוח מערכת  ETCSוהתאמתה לכלל מערכות הסימולטורים לרבות
מחולל התרחישים ,בכפוף לתשלום התמורה המפורטת בטבלה מספר " 3רכיבים אופציונאליים" בטופס
ההצעה הכספית – נספח .B2

ב.

מערכת  ETCSאירופה ,רמה  ,2הנה מערכת בקרת מהירות רציפה ,מערכת תותקן בנוסף למערכת האינדוזי
הקיימת .מערכת זו תותקן בכלל הקטרים )סולר וחשמלי( ,קרונועים וקרונות הכוח הקיימים והעתידיים.

ג.

חיבור מערכת ה  ETCSרמה  2אשר ברכבת ,מקושרת באמצעות  GSMRוממנו מקבלת את עדכוניה
ובאמצעותה מתקשר הנהג עם אגף הפעלה.

ד.

רכבת ישראל פועלת כיום לכתיבת מכרז לרכישה והפעלה של מערכת  ECTSלקטרים ,קרונועים וקרונות כוח
הנמצאים ברשותה ואילו שיירכשו בעתיד.

ה.

רכבת ישראל צופה לבחירת ספק זוכה ב  Q4 2016למכרז .ECTS

ו.

רכבת ישראל צופה פריסת  ETCS + GSMRבמסילה בלבד ב ) Q3 2018לא כולל קטרים ,הדרכות ,שינוי
תפעול וכו'(.

ז.

המערכת תותקן ותופעל במקביל למערכת האינדוזי ,כאשר מערכת האינדוזי תוגדר כמערכת גיבוי.

ח.

התקנת מערכת ה  ECTSבקטרים מחייבת התקנה של שני רכיבים :מסך ואמצעי תקשורת למרכז הפיקוד.
במקום כפי שייקבע במסגרת הפרויקט להצטיידות ב ECTS -המציע יידרש לשלב ולהתקין דימוי למערכת זו
גם בסימולטורים FMS :ו  PTTדיזל וחשמלי .הספק יידרש להתקין את מערכות ה –  ECTSוה GSMR -
אשר יסופקו לו ע"י הרכבת ,בתוך הסימולטורים.

ט.
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התאמת מידול תלת ממדי למסילה חשמלית

5.0.22
א.

לרכבת ישראל האופציה להזמין מהספק עדכון למידול תלת ממדי שבוצע :מידול תלת ממדי טיפיקלי ומידול
תלת ממדי ספציפי והתאמתו לתוואי המסילה לאחר פריסת אלמנטים ותשתיות החשמול ,עבור כלל
הסימולטורים ,בכפוף לתשלום התמורה המפורטת בטבלה מספר " 3רכיבים אופציונאליים" בטופס ההצעה
הכספית – נספח .B2

ב.

בהתאם לתוכנית האספקות ,נדרש הספק לבצע מידול תלת ממדי כבר בשלב א' .בשלב זה ,עקב אי מוכנותו
של פרויקט חשמול המסילה ,לא יכיל מידול המסילה את תשתיות החשמול.

ג.

לאחר השלמת פריסת תשתיות החשמול יידרש הספק לבצע עדכון של המידול התלת ממדי והוספת אלמנטים
ותשתיות החשמול על המסילה.

ד.

למען הסר ספק ,הספק נדרש לבצע את התאמת המידול התלת ממדי למסילה החשמלית ,עבור  120ק"מ
מסילה אשר מודלו במחיר עלות ההקמה שהציע הספק במכרז זה )ראה סעיף  – GIS" 3.7מידול תלת
ממדי"(.

5.0.23

בפרק " 5עלות" ,בטבלה " 3רכיבים אופציונאליים" מתבקש המציע לתת הצעת מחיר לפעילות עתידית
אופציונאלית :הוספת ייצוג חשמלי לסימולטור  FMSדיזל .הוספה של ייצוג חשמלי התואם לסימולטור
 FMSחשמלי הנכלל במסגרת מכרז זה .המציע יידרש להציע בטבלת התמורה מס'  ,3את עלות הפיתוח,
האספקה ותוספת לעלות התחזוקה החודשית .מובהר ,כי המציע הזוכה יפעיל את הסימולטור האמור,
ללא קבלת תמורה נוספת ,מלבד התמורה שקיבל עבור הפעלת הסימולטור טרם הוספת הייצוג החשמלי.

5.0.24

המחירים אשר יציע המציע עבור כל פריט ,כוללים ,בין היתר ,את:

א .כל החומרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה.
ב .אחסון ,מיון ,הובלת כל החומרים ,כלי עבודה וכו' הנדרשים אל מקום העבודה וממנו ובכלל זה העמסתם ופריקתם
וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו במידה ואין עלויות אלו נקובים בסעיפי עבודה אחרים.
ג .המיסים הסוציאליים ,הוצאות הבטוח וכו' )לרבות קרן בטוח ובטוח לאומי(.
ד .הוצאותיו הכלליות של הספק הן הישירות והן העקיפות.
ה .ההוצאות האחרות ,מכל סוג שהוא ,אשר תנאי החוזה מחייבים אותם.
ו.

כל הבטוחים הדרושים להבטחת תנאי בטיחות וגהות ותשלום נזיקין לפי כל חוק שהוא.

ז .רווחי הספק.
ח .כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה( והפחת שלהם ,למעט
חומרים וציוד שיסופק ע"י המזמין או כלולים במחירי עלויות של סעיפים אחרים.
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5.0.25

מתווה התשלום:

עלות הקמה  -רכבת ישראל תשלם לספק את התמורה עבור רכיב העלות "סימולטורים ,הקמה ,תשתיות ופיתוח"
המפורטת בטבלת התמורה מס'  1בטופס ההצעה הכספית ,נספח ) B2להלן" :עלות ההקמה"( ,במהלך תקופה בת 5
שנים כמפורט בטבלת אבני הדרך לתשלום להלן:
מובהר כי עלות ההקמה כוללת את אספקת כלל הסימולטורים כמפורט בסעיף " 0.2.7תכולת הסימולטורים" ,בהתאם
לתוכנית האספקות ובהתאם לאבני הדרך לביצוע ,הקמה של מרכז הסימולטורים ,פריסת התשתיות ופיתוח המערכת והכל
בהתאם למסמכי המכרז על נספחיו.
מובהר ,כי כתנאי לתשלום אבני דרך לתשלום  1-4להלן ,הספק יעביר לרכבת ערבות מקדמה בגין כל אבן דרך לתשלום,
אשר תהיה בתוקף עד להשלמת אבן הדרך ובכפוף לאישור הרכבת להחזיר את הערבות לספק והכל כמפורט בהסכם.
אבן דרך לתשלום

אבן דרך
לתשלום

אבן דרך
לביצוע

אחוז לתשלום
מעלות ההקמה

אחוז לתשלום
מעלות ההקמה
מצטבר
20%

1

חתימת החוזה

ARO

20%

2

בדיקות קבלה – אתר יצרן

FAT1

5%

25%

3

תחילת הדרכות וליווי הטמעה )דיזל(

TR1

25%

50%

)סיום שלב א' בתוכנית האספקות(
4

תחילת הדרכות וליווי הטמעה )חשמל(

TR2

20%

70%

)סיום שלב ב' בתוכנית האספקות(
5

פריסה חודשית קבועה של יתרת עלות ההקמה ,למשך

30%

100%

 36חודשים.

מובהר כי ככל שיהיה עיכוב בתוכנית האספקות ו/או עיכוב באבני הדרך לביצוע ,לרבות עיכוב במועד בחירת הספק הזוכה
במכרז לאספקת הקטרים החשמליים ו/או בהקמת מרכז הסימולטורים ו/או העמדת האתר לצורך כך ו/או בכל אחת
ממחויבויות רכבת ישראל על פי המכרז או ההסכם ,התשלום בגין אבני הדרך לתשלום המוצגים בטבלה לעיל ,יידחה
בהתאמה.
5.0.26

שירותי הפעלה:

שירותי הפעלה חודשיים  -המציע נדרש למלא בטבלה מס'  2לטופס ההצעה הכספית – נספח , B2את הצעתו לשירותי
ההפעלה החודשיים .הצעת המחיר תהא תקפה לכלל תקופת ההתקשרות לרבות תקופות האופציה ככל שימומשו.
העלות שיציע המציע בגין שירותי ההפעלה החודשיים בטבלה מס'  2כאמור ,הנה עבור  220ימי אימון בשנה ,בין השעות
 ,07:00-16:00אותם מתחייב הספק לספק בשנה.
שירותי הפעלה בתקופת ההקמה  -מובהר ,כי רכבת ישראל תשלם לספק תמורה בגין שירותי הפעלה החל מאישור אבן
דרך "תחילת הדרכות וליווי הטמעה" ) ,(TR1תמורה בגובה  70%מסך עלות התשלום החודשי המוצע בהצעתו של המציע
לשירותי ההפעלה החודשיים) .ר' המחיר בסעיף  3לטבלה מס'  – 2המציע אינו נדרש למלא מחיר עבור שירותי הפעלה
בתקופת ההקמה(.
5.0.27
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המציע נדרש למלא בטבלה מס'  2לטופס ההצעה הכספית – נספח  B2את הצעתו לשירותי תחזוקה חודשיים .הצעת
המחיר תהא תקפה לכלל תקופת ההתקשרות לרבות תקופות האופציה ככל שימומשו.
הספק יעניק שירותי תחזוקה כוללים ומלאים החל ממתן תעודת השלמה לאבן דרך  TR1ועד תום תקופת ההסכם ו/או
תקופות ההארכה ,המאוחר מבין השניים )להלן :תקופת התחזוקה( .מובהר ,כי עד קבלת תעודת השלמת שלב ההקמה,
אבן דרך  ,TR2חתומה בידי המזמין,יוענקו שירותי התחזוקה ללא תמורה ומשם ואילך בהתאם לתמורה הקבועה בנספח
התמורה.
חרף האמור לעיל ,אם וככל ששמונה ) (8חודשים לאחר קבלת תעודת השלמה בגין אבן דרך  1TRלא התקבלה תעודת
השלמה בגין אבן דרך  ,TR2בשל נסיבות הנעוצות ברכבת וברכבת בלבד ,יהיה הספק זכאי לקבל מתום שמונת החודשים
מיום קבלת תעודת השלמה בגין אבן דרך  TR1מחצית מהתמורה לה היה זכאי לקבל בגין שירותי התחזוקה ובלבד
שהספק עמד במלוא התחייבויותיו.
5.0.28

שירותי הדרכה:

המציע נדרש למלא בטבלה מס'  2לטופס ההצעה הכספית – נספח  B2את הצעתו לשירותי הדרכה חודשיים .הצעת
המחיר תהא תקפה לכלל תקופת ההתקשרות לרבות תקופות האופציה ככל שימומשו.
העלות שיציע המציע בגין שירותי ההדרכה החודשיים בטבלה מס'  2כאמור ,הנה עבור  220ימי הדרכה בשנה ,בין השעות
 ,08:00-17:00אותם מתחייב הספק לספק בשנה.
מובהר ,כי רכבת ישראל תחל לשלם לספק את התמורה בגין שירותי ההדרכה החל מאישור אבן דרך "תחילת הדרכות
וליווי הטמעה" ).(TR1
5.0.29

רכיבים אופציונאליים:

המציע נדרש למלא בטבלה מס'  3בטופס ההצעה הכספית – נספח  ,B2את הצעתו לאספקת הרכיבים האופציונאליים
המפורטים בטבלה .הצעת המחיר תהא תקפה לכלל תקופת ההתקשרות לרבות תקופות האופציה ככל שימומשו.
5.0.30

טבלאות התמורה – טופס ההצעה הכספית – נספח .B2

נספח  B2המצורף בגיליון אקסל  -על המציע למלא את הצעתו הכספית בטבלאות התמורה המצורפת בגיליון אקסל
כנספח .B2
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5.0.31

תרשים – תיאור תהליך הפרויקט:

תאריך _____________
חותמת חברה _____________
חתימת מורשה/י חתימה _____________
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אישורים נדרשים
)נספחים נוספים למסמכי המכרז(
5.0.32

11501

נספח

5.0.33

תיאור

נספח A

טופס אישור השתתפות המציע

פרק 5

טופס ההצעה הכספית )נספח  +B1נספח B2
המצורף בגיליון אקסל(.

נספח A2

טופס פרטי המציע.

נספח A3

תצהיר בהתאם להוראות סעיף  2ב )ב( לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -

נספח A4

הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך.

נספח A5

התחייבות לשמירת סודיות.

נספח A6

תצהיר המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף 0.3.1

נספח A7

תצהיר המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף 0.3.2

נספח A8

הצהרת סודיות  -תנאי לקבלת החומר הטכני הצרוב
על תקליטור.

נספח A9

טופס התחייבות לספק משנה.

נספח A10

נוסח מחייב לערבות הצעה

נספח A11

מפ"ל.

נספח A12

תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז.

נספח C

ההסכם לרבות נספחיו.
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נספח A -
טופס אישור השתתפות המציע
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ

אני/נו הח"מ ________________________________ )שם ו ת.ז( ,מורשה/י חתימה לעניין מכרז מס'
 11501מטעם )שם הגוף המשפטי של המציע( ____________________________________ ח.פ
__________________ כתובת __________________ מיקוד __________________
טלפון __________________.פקס' __________________.דוא"ל__________________.
)להלן" :המציע"( מצהיר/ים בזאת בשם המציע כי:
 .1קראנו בעיון והבנו היטב את האמור במסמכי המכרז ,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 בטבלת התמורה – "רכיבים אופציונאליים" בפרק  - 5בטופס
ההצעה הכספית בנספח  ,B2נועדו 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 הרכבת ,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 לאחר 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:
• מסמכי המכרז ונספחיו ,לרבות:
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• במעטפה סגורה ונפרדת – פרק  -5טופס ההצעה הכספית )נספח  +B1נספח  B2המצורף
בגיליון אקסל( חתומים.
• נספח  - A2טופס פרטי המציע.
• כלל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו ,1976-לרבות התצהיר
המצורף כנספח .A3
• נספח  - A4הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך חתומה על ידינו.
• נספח  - A5התחייבות לשמירת סודיות חתומה על ידינו.
• נספח  - A6תצהיר המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף .0.3.1
• נספח  - A7תצהיר המציע להוכחת עמידתו בתנאי סף .0.3.2
• נספח  - A9טופס התחייבות לספק משנה.
• נספח  -A10נוסח מחייב לערבות הצעה.
• נספח  – A11מפ"ל.
• נספח  – A12תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז.
• נספח  - Cהסכם ההתקשרות לרבות נספחיו.
 .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 _____________

חותמת חברה __________________

חתימת מורשה/י חתימה _________________

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'  11501לכל דבר ועניין.
תאריך

עו"ד

חותמת

נספח A2 -
11501
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טופס פרטי המציע
שם המציע:

_____________________________________________________
מצ"ב אשור ניהול ספרים להוכחת עמידה בתנאי סף מס' 0.3.5

באם המציע הינו חברה –
מצ"ב בנוסף תעודת התאגדות.
_________________________________________________________
שנת ייסוד /הקמה:

_________________________________________________________

מספר רשום)ח .פ:(.

_________________________________________________________

מספר עוסק מורשה:

_________________________________________________________

כתובת:

______________________________________________________________

טל':

פקס_____________________________ :

איש קשר לרכבת:

__________________________

מס' נייד:

__________________________

:E- MAIL

__________________________
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נספח A3 -
תצהיר  -בהתאם להוראת סעיף 2ב)ב( לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976
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:
בע"מ

.1

_________________
בחברת
כמנהל
משמש
הנני
ח.פ _______________ .והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעמו.

.2

המונחים והביטויים בתצהירי זה ,הנם כמשמעתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976

.3

יש לסמן  Xברבוע המתאים:

)להלן:

"המציע"(

הנני מצהיר כי עד מועד ההתקשרות לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות;
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות וכי במועד הגשת ההצעות
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
או
הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות וכי במועד הגשת ההצעות
לא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
.4

אישור זה הנו בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף ) 2א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים הנ"ל ,הקיימים
בידי וצורפו להצעתי.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.

_____________________________
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

11501
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נספח A4 -
הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך
 .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 ,במישירן 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(_______________________________ :
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נספח A5 -
התחייבות לשמירת סודיות
אל:

.1

רכבת ישראל בע"מ
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 עשיית 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(__________________ :
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מכרז מס'  – 11501למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה
ותחזוקה של מערכת סימולטורים לקטרים ברכבת ישראל

נספח A6 -
תצהיר המציע בדבר ניסיונו
בהפעלה ותחזוקת סימולטורים
)נדרש להוכחת עמידה בתנאי סף 0.3.1

.1

בהתאם לתנאי סף  0.3.1לעיל ,על המציע למלא את כל הפרטים בטבלאות שלהלן.

.2

החל משנת  2010ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע סיפק בעצמו שירותי הפעלה ותחזוקה
לסימולטורים המשמשים להכשרה ושמירת כשירות ,בשני פרויקטים בישראל ו/או בעולם.

.3

להוכחת הניסיון הנדרש בתנאי סף זה ,על המציע להציג בטבלאות להלן ,שני פרויקטים לדוגמא.

.4

תשומת לב המציע ,כי יש למלא את הטבלה להלן עבור כל פרויקט בנפרד.
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מכרז מס'  – 11501למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה
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נספח  -A6המשך

פרויקט 1
שם הלקוח _______________________________________________________________________

שם פרויקט מספר ___________________________:1
תיאור הפרויקט:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
 .1האם החל משנת  2010ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע סיפק בעצמו שירותי הפעלה ותחזוקה
לסימולטור המשמש להכשרה ושמירת כשירות ,בפרויקט בישראל ו/או בעולם?

כן  /לא )הקף בעיגול(.

 .2ככל שהתשובה לשאלה לעיל הנה "כן" ,על המציע לפרט את חלקו ותפקודו כמפעיל ומתחזק הסימולטור בפרויקט
שהוצג:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו ______________________________________________________
פרטי איש הקשר :טל'___________________________ סלולארי _______________________
דוא"ל __________________@___________________ :
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מכרז מס'  – 11501למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה
ותחזוקה של מערכת סימולטורים לקטרים ברכבת ישראל

נספח  -A6המשך
פרויקט 2
שם הלקוח _______________________________________________________________________

שם פרויקט מספר ___________________________:2
תיאור הפרויקט:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
 .1האם החל משנת  2010ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע סיפק בעצמו שירותי הפעלה ותחזוקה
לסימולטור המשמש להכשרה ושמירת כשירות ,בפרויקט בישראל ו/או בעולם?

כן  /לא )הקף בעיגול(.

 .2ככל שהתשובה לשאלה לעיל הנה "כן" ,על המציע לפרט את חלקו ותפקודו כמפעיל ומתחזק הסימולטור בפרויקט
שהוצג:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו ______________________________________________________
פרטי איש הקשר :טל'___________________________ סלולארי _______________________
דוא"ל __________________@___________________ :

11501
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09/02/16

מכרז מס'  – 11501למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה
ותחזוקה של מערכת סימולטורים לקטרים ברכבת ישראל

נספח  -A6המשך
• מודגש ,כי אין להציג יותר משני פרויקטים בטבלאות לעיל .ככל שיוצגו יותר משני
פרויקטים בטבלאות ,ייבחנו שני הפרויקטים הראשונים בלבד ,בהתאם לסדר הופעתם
במסמכי ההצעה.

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהרכבת תפנה לבירורים ולבקשת המלצות מהלקוחות
הנ"ל.
הנני מצהיר בזאת ,כי החל משנת  2010ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע סיפק בעצמו שירותי הפעלה
ותחזוקה לסימולטורים המשמשים להכשרה ושמירת כשירות ,בשני פרויקטים בישראל ו/או בעולם.

חתימה וחותמת_________________

תפקיד___________________

שם החותם____________________

תאריך___________________________

אישור
הריני

לאשר

כי

ביום

_____________________

_________________________
מרח'

התייצב

____________________מר/גב’

עו"ד

בפני

_______________

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.

__________________

______________
שם
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נספח A7
תצהיר המציע בדבר ניסיונו או בדבר ניסיון ספק המשנה מטעמו
בפיתוח ,ייצור ואספקת סימולטורים
)נדרש להוכחת עמידה בתנאי סף 0.3.2

.1

בהתאם לתנאי סף  0.3.2לעיל ,על המציע למלא את כל הפרטים בטבלאות שלהלן.

.2

החל משנת  2010ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע או ספק המשנה מטעמו :פיתח ,ייצר
וסיפק שני סימולטורים מסוג  (FMS) Full Mission Simulatorלקטרים של רכבות נוסעים ,הכוללים
מנגנון  5דרגות חופש ) (DOFלפחות ,המיועדים להכשרה ושמירה על כשירות של נהגי קטרים בחברות

רכבות ו/או בתי ספר להכשרת נהגים ולפחות אחד מהסימולטורים נמצא בשלב הפעלה שוטפת.
.3

מובהר כי לטובת תנאי סף  ,0.3.2המונח "רכבות נוסעים" אינו כולל רכבות תחתיות ).(Metro

.4

מובהר כי הסימולטורים שיוצגו לטובת תנאי סף  ,0.3.2סופקו למדינות בעלות קשרים דיפלומטיים עם
מדינת ישראל.

.5

להוכחת הניסיון הנדרש בתנאי סף זה ,על המציע להציג בטבלאות להלן ,שני סימולטורים לדוגמא.

.6

תשומת לב המציע ,כי יש למלא הטבלה להלן עבור כל סימולטור בנפרד.
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מכרז מס'  – 11501למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה
ותחזוקה של מערכת סימולטורים לקטרים ברכבת ישראל

נספח  -A7המשך
פרויקט 1
שם הלקוח _______________________________________________________________________
שם פרויקט/סימולטור מספר ___________________________:1
תיאור הפרויקט/סימולטור:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
 .1האם החל משנת  2010ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע או ספק המשנה מטעמו :פיתח ,ייצר וסיפק
סימולטור מסוג  (FMS) Full Mission Simulatorלקטרים של רכבות נוסעים ,הכולל מנגנון  5דרגות חופש
) (DOFלפחות ,המיועד להכשרה ושמירה על כשירות של נהגי קטרים בחברות רכבות ו/או בתי ספר להכשרת
נהגים? כן  /לא )הקף בעיגול(.
 .2האם הסימולטור נמצא בשלב הפעלה שוטפת ? כן  /לא )הקף בעיגול(.
 .3מי הגורם שפיתח ,ייצר וסיפק את הסימולטור ? המציע  /ספק משנה )הקף בעיגול(.
 .4ככל שהתשובה לשאלה מספר  3לעיל הנה "ספק משנה" ,על המציע לפרט פרטיו:
שם ספק משנה__________________ :
איש קשר______________________ :
מספר סלולרי ____________________ :דוא"ל___________________________________ :
 .5ככל שהתשובה לשאלה מספר  1הנה "כן" ,על המציע לפרט את חלקו ותפקודו או חלקו ותפקודו של ספק המשנה
בפיתוח ,ייצור ואספקת סימולטור בפרויקט שהוצג:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו ______________________________________________________
פרטי איש הקשר :טל'___________________________ סלולארי _______________________
דוא"ל __________________@___________________ :
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מכרז מס'  – 11501למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה
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נספח  -A7המשך
פרויקט 2
שם הלקוח _______________________________________________________________________
שם פרויקט/סימולטור מספר ___________________________:2
תיאור הפרויקט/סימולטור:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
 .1האם החל משנת  2010ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע או ספק המשנה מטעמו :פיתח ,ייצר וסיפק
סימולטור מסוג  (FMS) Full Mission Simulatorלקטרים של רכבות נוסעים ,הכולל מנגנון  5דרגות חופש
) (DOFלפחות ,המיועד להכשרה ושמירה על כשירות של נהגי קטרים בחברות רכבות ו/או בתי ספר להכשרת
נהגים? כן  /לא )הקף בעיגול(.
 .2האם הסימולטור נמצא בשלב הפעלה שוטפת ? כן  /לא )הקף בעיגול(.
 .3מי הגורם שפיתח ,ייצר וסיפק את הסימולטור ? המציע  /ספק משנה )הקף בעיגול(.
 .4ככל שהתשובה לשאלה מספר  3לעיל הנה "ספק משנה" ,על המציע לפרט פרטיו:
שם ספק משנה__________________ :
איש קשר______________________ :
מספר סלולרי ____________________ :דוא"ל___________________________________ :
 .5ככל שהתשובה לשאלה מספר  1הנה "כן" ,על המציע לפרט את חלקו ותפקודו או חלקו ותפקודו של ספק המשנה
בפיתוח ,ייצור ואספקת סימולטור בפרויקט שהוצג:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

שם איש הקשר של הלקוח ותפקידו ______________________________________________________
פרטי איש הקשר :טל'___________________________ סלולארי _______________________
דוא"ל __________________@___________________ :
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נספח  -A7המשך
• מודגש ,כי אין להציג יותר משני פרויקטים בטבלאות לעיל .ככל שיוצגו יותר משני
פרויקטים בטבלאות ,ייבחנו שני הפרויקטים הראשונים בלבד ,בהתאם לסדר הופעתם
במסמכי ההצעה.

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהרכבת תפנה לבירורים ולבקשת המלצות מהלקוחות
הנ"ל.
הנני מצהיר בזאת ,כי החל משנת  2010ועד למועד האחרון להגשת ההצעות ,המציע או ספק המשנה מטעמו:
פיתח ,ייצר וסיפק שני סימולטורים מסוג  (FMS) Full Mission Simulatorלקטרים של רכבות נוסעים ,הכוללים
מנגנון  5דרגות חופש ) (DOFלפחות ,המיועדים להכשרה ושמירה על כשירות של נהגי קטרים בחברות רכבות
ו/או בתי ספר להכשרת נהגים ולפחות אחד מהסימולטורים נמצא בשלב הפעלה שוטפת.

חתימה וחותמת_________________

תפקיד___________________

שם החותם____________________

תאריך___________________________
אישור

הריני

לאשר

כי

ביום

_____________________

_________________________
מרח'

התייצב

____________________מר/גב’

עו"ד

בפני

_______________

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.

__________________

______________
שם
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נספח A8
הצהרת סודיות  -תנאי לקבלת חומר טכני נוסף
הנדון :הצהרת סודיות
מכרז מס'  – 11501למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה ותחזוקה של מערכת סימולטורים לקטרים
ברכבת ישראל

אני ,נציג החברה הח"מ ,מתחייב/ת בשם החברה הח"מ:
 .1לא להוציא את המסמכים הצרובים על גבי התקליטור מחוץ לכותלי החברה.
 .2לא לעשות כל שימוש במידע ובמסמכים שצרובים על גבי התקליטור שלא למטרות ביצוע העבודה הנדרשת
במסגרת המכרז שבנדון ובכלל זה לא לבצע שכפולים/העתקים וכו' של כל החומר המצ"ב.
 .3להקפיד על שמירת סודיות בסביבת עבודתי וכן להקפיד כי התקליטור/המסמכים לא יישארו ללא השגחה
במשרדי  /מקום עבודתי ויתויקו באופן מסודר וחסוי ,יישמרו בארונות ויינעלו במידת הצורך.
 .4לגרוס מסמכים רגישים אשר לא מתויקים מיד בתום הטיפול בהם.

תאריך_______________ :

שם החברה____________:

שם החותם____________:

חתימה_______________:
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( )טופס התחייבות לספק משנהAppendix A9

Commitment form to Sub-Contractor's company
We are, the undersigned ____________________________________("Sub-Contractor" or
"Company"), hereby confirm and certify:
1) We are the undersigned, hereby certify, that we are the sub-contractor's company
representatives and authorized signature on behalf of the sub-contractor's company.
2) We hereby certify, that we have signed an agreement with
________________________________ ("The bidder"), to supply all the services the bidder
will need from us, regarding Israel Railways tender number 11501.
3) We hereby certify, that we have inspected all the details and information that the bidder
stated about us, and we confirm they are accurate.
4) We hereby certify, that we have inspected, examined and evaluated the tender documents,
terms and conditions, including the agreement, appendixes and the bidder's proposal, and
we understand and accept them, and we commit to do our part in the bidder's proposal if it
will win.
5) We hereby certify, that we will not have any prevention to supply the services that are
needed from us, and without derogating from this commitment, we hereby certify, that our
company has no agreement that contradict our commitment to supply the services.
6) We are aware, that the tender terms determine that the contract communication to supply
the services will be between the bidder and the Israel Railways and we shall not have any
claim, complaint or demand against Israel railways regarding tender number 11501 or the
services regarding tender number 11501.
7) We hereby certify and commits, that between the company and the bidder, there is no
agreement that restrictive or contradict the company's commitments above, or limits the
company ability to provide the services directly to Israel Railways.
8) We hereby certify and commits, that even if it will turns out that there is a restrictive or
contradict agreement as stated above, the company will operate by her commitments and
obligations, as stated above in this form.
9) We hereby declare that bidder has received all authorizations required by us to make his
offer and there is no restriction under any law and/or agreement to prevent ISR from using
the systems, hardware, software, equipment that the bidder has undertook to supply ISR in
his offer.

09/02/16
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10)

We hereby unconditionally declare that in no event shall we limit and/or restrict and/or

prevent ISR rights and/or ability to use any of the systems, hardware, software, equipment
that the bidder has undertook to supply ISR in his offer (including in cases we shall
terminate our relationship with the bidder and/or in cases of disputes with the bidder) nor
shall we demand any payment from ISR.
11)

We shall support ISR without any consideration and/or cost on ISR so that ISR shall be

able to use effectively and as required in the Tender all of the systems, hardware, software,
equipment that the bidder has undertook to supply ISR in his offer.

Sub-Contractor Signature______________________________ Date
____/_____/____
Names of Authorized Signature on behalf of the sub-contractor's
Company________________________________________________
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נספח A10
נוסח מחייב לערבות ההצעה

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 ) ₪ 2,500,000במילים :שניים וחצי מיליון שקלים חדשים( ,שתדרשו מאת
המבקש ,בקשר למילוי התחייבויותיו על פי מכרז מס'  – 11501למתן שירותי הקמה ,הפעלה ,הדרכה ותחזוקה
של מערכת סימולטורים לקטרים ברכבת ישראל.
אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר ,לשלם לכם את הסכום הנ"ל לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,תוך 7
ימים 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 עד ליום______________*) .תאריך תוקף הערבות ימולא על ידי הבנק בהתאם להוראות
מסמך ההזמנה(.

בכבוד רב,

___________________________

____________________________
שם מורשה חתימה בבנק  +חתימה
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נספח A11
מפ"ל )מפרט בדיקות(

 1מפרט בדיקות )מפ"ל(
סעיף זה מציג את אופן בדיקת ההצעות תוך פירוט הקריטריונים ,המשקולות והנוסחאות לחישוב הציונים בכל סעיף אשר
נכלל בחישוב ציון האיכות.
סעיף זה משקף שילוב של שיטת בדיקה אבסולוטית )השוואה אל ערכים אבסולוטיים שהוגדרו ע"י צוות הבדיקה וחישוב
ציון על פי נוסחה מדויקת( ושל שיטת בדיקה יחסית )השוואת ההצעות על בסיס עקרונות וקוים מנחים משותפים ומתן ציון
על בסיס הערכת ההצעה אל מול ההצעות האחרות( .מודגש כי בכל מקום בו לא מפורטת דרישה אבסולוטית-כמותית
תבוצע ההערכה על בסיס יחסי.
להלן מספר דגשים נוספים לגבי שיטת הבדיקה של ההצעות:
א .הציון יינתן לגוף )המציע או ספק משנה שלו( אשר מיועד לביצוע העבודה בפועל .לדוגמה ,אם מציע בחר בספק
משנה לצורך פיתוח וייצור הסימולטורים ,בכל מקום בו נדרש להעריך את איכות ההצעה בתחום זה ,ינוקד ספק
המשנה.
ב .הערכת הניסיון המוצג בהצעות )לגבי כל אחד מהסעיפים בהם נדרשת הצגת ניסיון( תבוצע על בסיס קריאת
ההצעות.
ג .מודגש כי סרגלי המדידה המפורטים בנוהל הבדיקה ,ציונים  0עד  ,5אשר הציונים בהם מוגדרים באופן לא
רציף ,אינם מגבילים את צוות הבדיקה רק לציונים המפורטים בסרגל .צוות הבדיקה ייתן ציוני ביניים )בין הערכים
המפורטים בסרגלי המדידה( על פי הצורך ובהתאם לקריטריונים המפורטים בסרגלי המדידה.
ד .כחלק מתהליך ניקוד ההצעה ,ינוקד הקריטריון "איכות המענה" לאחר שהמציע יבצע הדגמה )להלן:
"הדגמה"( ,במשרדי המציע ,למענה המכרז .הדגמה בפני צוות הפרויקט מטעם רכבת ישראל ,תוך התמקדות
בנושאים הבאים :ייצוג קטרים  +מערכות ,עמדת מדריך ,מנוע חוזי ,מחולל תרחישים ,תחקור ,משוב ודוחות.
לכל מציע תקבע רכבת ישראל יום שלם למטרה זו.
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 2קריטריונים ומשקלות לבדיקת איכות ההצעה.
טבלה זו מרכזת את הציונים של ארבעת הטבלאות 2.3 ,2.2 ,2.1 :ו  2.4להלן.
הציון המקסימאלי האפשרי לארבעת הטבלאות הנו  40נקודות .ציון זה המתקבל ,איכות המענה ,פלוס ציון העלות ,מהווה
את הציון הסופי למציע.
ייבחר המציע עם הציון הגבוה ביותר.
קריטריון

#
 1.איכות

מרכיבי איכות המענה

2.

יחסי

מוחלט
40%

40.0

איכות המענה

2.1

50%

 20.0נקודות Max

יכולת מוכחת

2.2

34%

 13.6נקודות Max

יכולת מוכחת מציע – פרויקטים

2.2.1

יכולת מוכחת מציע – המלצת לקוח

2.2.2

מנהל פרויקט ההקמה

2.3

8%

 3.2נקודות Max

טכנולוגיה

2.4

8%

 3.2נקודות Max

 3.עלות

2.1

משקל

משקל

60%

60.0

איכות המענה ) 50%מתוך ציון האיכות(

טבלה זו תנוקד ע"י הוועדה המקצועית של רכבת ישראל על בסיס מענה המציע לדרישות המכרז ובהתאם להצגת ההמענה
בהדגמה כנדרש בטבלת "תהליך בחירת הספק" .הציון לכל קריטריון בטבלה להלן יהיה שילוב של השניים.
#

קריטריון

סרגל מדידה
הסבר  /מענה המציע
הערכת צוות הפרויקט למענה המציע בסעיפים 3.2 :ו 3.9
והצגת המענה למכרז כמתואר בטבלת "תהליך בחירת
הספק".

משקל מתוך
סעיף 2.1
40%

ציון
0-5

0-5

הערכת צוות הפרויקט למענה המציע בפרק  3.4והצגת
המענה למכרז כמתואר בטבלת "תהליך בחירת הספק".
הערכת צוות הפרויקט למענה המציע על בסיס דרישות ממנוע
החוזי המוצגות בסעיף  3.13והצגת המענה למכרז כמתואר
בטבלת "תהליך בחירת הספק".

1

ייצוג קטרים
 +מערכות
נייד

2

עמדת
מדריך

15%

3

מנוע החוזי

15%

0-5

4

מחולל
תרחישים

15%

0-5

הערכת צוות הפרויקט ליכולות מחולל התרחישים המוצע
ועמידתו בדרישות סעיף  .3.12והצגת המענה למכרז כמתואר
בטבלת "תהליך בחירת הספק".

5

תחקור,
משוב
ודוחות

15%

0-5

הערכת צוות הפרויקט לכלים באמצעותם ניתן לבצע תחקור
ומשוב למתאמן והצגת המענה למכרז כמתואר בטבלת
"תהליך בחירת הספק".
תחקור המבוצע ע"י המדריך תוך שימוש בהקלטת האימון
שבוצע ומשוב הנעשה ע"י המדריך או כמשוב אוטומטי
למתאמן ,מיד בסיום התרחיש.
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2.2

יכולת מוכחת ) 34%מתוך ציון האיכות(
יכולת מוכחת מציע  -פרויקטים ) 25%מתוך  34%לקריטריון "יכולת מוכחת" ,שהם  3.4נקודות(.

2.2.1

טבלה זו תנוקד ע"י רכבת ישראל על בסיס מענה המציע לטבלאות יכולת מוכחת ,סעיף .4.1
המציע ,רשאי לצרף להצעתו סרטונים ,מפרויקטים שביצע המבטאים את יכולתו וניסיונו.
הערה :הניקוד לקריטריונים ") 1יכולת מוכחת של המציע בהפעלה של סימולטורים"( ו ") 2יכולת מוכחת של המציע או ספק
המשנה מטעמו ,בפיתוח ויצור סימולטורים"( ,בטבלה להלן נחלק לשניים .כלומר ,כל פרויקט לדוגמא אשר המציע פירט
בטבלאות "יכולת מוכחת" יהווה חצי מניקוד הקריטריון.
#

קריטריון

1

יכולת מוכחת של
המציע בהפעלה של
סימולטורים – פרויקט
מספר .1

2

יכולת מוכחת של
המציע בהפעלה של
סימולטורים – פרויקט
מספר .2

משקל מתוך
סעיף 2.2.1
15%

ציון
5

סרגל מדידה
הסבר  /מענה המציע
המציע מבצע הפעלה ותחזוקה לפרויקט הכולל
חמישה סימולטורים/תאי אימון לפחות .ניסיון
בהפעלה ,הדרכה ותחזוקה של מרכז סימולטורים.
הפעלת מרכז הסימולטורים כוללת פיתוח של
תרחישים.

3-4

המציע מבצע הפעלה ותחזוקה לפרויקט הכולל
שלושה סימולטורים/תאי אימון לפחות .ניסיון
בהפעלה ,הדרכה ותחזוקה של מרכז סימולטורים.
הפעלת מרכז הסימולטורים כוללת פיתוח של
תרחישים.

1-2

המציע מבצע הפעלה ותחזוקה לפרויקט הכולל
סימולטור/תא אימון אחד בלבד .ניסיון בהפעלה,
ותחזוקה של מרכז סימולטורים.
הפעלת מרכז הסימולטורים כוללת פיתוח של
תרחישים.

15%

5

המציע מבצע הפעלה ותחזוקה לפרויקט הכולל
חמישה סימולטורים/תאי אימון לפחות .ניסיון
בהפעלה ,הדרכה ותחזוקה של מרכז סימולטורים.
הפעלת מרכז הסימולטורים כוללת פיתוח של
תרחישים.

3-4

המציע מבצע הפעלה ותחזוקה לפרויקט הכולל
שלושה סימולטורים/תאי אימון לפחות .ניסיון
בהפעלה ,הדרכה ותחזוקה של מרכז סימולטורים.
הפעלת מרכז הסימולטורים כוללת פיתוח של
תרחישים.

1-2

המציע מבצע הפעלה ותחזוקה לפרויקט הכולל
סימולטור/תא אימון אחד בלבד .ניסיון בהפעלה
ותחזוקה של מרכז סימולטורים.
הפעלת מרכז הסימולטורים כוללת פיתוח של
תרחישים
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#

קריטריון

3

יכולת מוכחת של
המציע או ספק המשנה
מטעמו ,בפיתוח ויצור
סימולטורים – פרויקט
מספר .1

4

יכולת מוכחת של
המציע או ספק המשנה
מטעמו ,בפיתוח ויצור
סימולטורים – פרויקט
מספר .2

משקל מתוך
סעיף 2.2.1
30%

ציון
5

סרגל מדידה
הסבר  /מענה המציע
המציע או ספק משנה מטעם המציע ,ביצע
פרויקט סימולטורים מסוג  FMSלקטר רכבת
נוסעים ,סימולטור אותו פיתח וייצר והכולל מנגנון
של  6דרגות חופש לפחות.
הפרויקט המוצג נמצא כיום בשלב ההפעלה
והתחזוקה השוטפת.
הפרויקט כולל הקמה של מרכז סימולטורים,
עמדות מדריך וחדרי צפייה.

4

המציע או ספק משנה מטעם המציע ,ביצע
פרויקט סימולטורים מסוג  FMSלקטר רכבת
נוסעים ,סימולטור אותו פיתח וייצר והכולל מנגנון
של  6דרגות חופש לפחות.
הפרויקט המוצג נמצא כיום בשלב ה .SAT

3

המציע או ספק משנה מטעם המציע ,ביצע
פרויקט סימולטורים מסוג  FMSלקטר רכבת
נוסעים ,סימולטור אותו פיתח וייצר והכולל מנגנון
של  5דרגות חופש לפחות.
הפרויקט המוצג נמצא כיום בשלב ה .FAT

1-2

המציע או ספק משנה מטעם המציע ,ביצע
פרויקט סימולטורים מסוג  FMSלקטר רכבת
נוסעים ,סימולטור אותו פיתח וייצר והכולל מנגנון
של  5דרגות חופש לפחות.
הפרויקט המוצג נמצא כיום בשלבי הפיתוח ולפני
שלב ה .FAT

30%

5

המציע או ספק משנה מטעם המציע ,ביצע
פרויקט סימולטורים מסוג  FMSלקטר רכבת
נוסעים ,סימולטור אותו פיתח וייצר והכולל מנגנון
של  6דרגות חופש לפחות.
הפרויקט המוצג נמצא כיום בשלב ההפעלה
והתחזוקה השוטפת.
הפרויקט כולל הקמה של מרכז סימולטורים,
עמדות מדריך וחדרי צפייה.

4

המציע או ספק משנה מטעם המציע ,ביצע
פרויקט סימולטורים מסוג  FMSלקטר רכבת
נוסעים ,סימולטור אותו פיתח וייצר והכולל מנגנון
של  6דרגות חופש לפחות.
הפרויקט המוצג נמצא כיום בשלב ה .SAT

3

המציע או ספק משנה מטעם המציע ,ביצע
פרויקט סימולטורים מסוג  FMSלקטר רכבת
נוסעים ,סימולטור אותו פיתח וייצר והכולל מנגנון
של  5דרגות חופש לפחות.
הפרויקט המוצג נמצא כיום בשלב ה .FAT
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קריטריון

#

משקל מתוך
סעיף 2.2.1

ציון
1-2

סרגל מדידה
הסבר  /מענה המציע
המציע או ספק משנה מטעם המציע ,ביצע
פרויקט סימולטורים מסוג  FMSלקטר רכבת
נוסעים ,סימולטור אותו פיתח וייצר והכולל מנגנון
של  5דרגות חופש לפחות.
הפרויקט המוצג נמצא כיום בשלבי הפיתוח ולפני
שלב ה .FAT

5

יכולת מוכחת של

10%

4-5

המציע או ספק המשנה מטעם המציע ,הציג ניסיון

המציע או ספק המשנה

בפיתוח פרויקט לרכבות משא ,פרויקט שסופק

מטעמו ,בפיתוח ויצור

בחמש השנים האחרונות ולו מערכת של 6 DOF

סימולטורים לרכבות

לפחות .פרויקט הכולל גם תפעול מערכות ותקלות

משא.

באמצעות מסכים ב "גב מתאמן".
1-3

המציע הציג ניסיון בפיתוח פרויקט לרכבות משא,
פרויקט שסופק בחמש השנים האחרונות וללא
תנועה.

0

המציע לא הציג ניסיון בפיתוח פרויקט לרכבות
משא.
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יכולת מוכחת מציע – המלצת לקוח ) 75%מתוך  34%לקריטריון "יכולת מוכחת" ,שהם  10.2נקודות(.

2.2.2

טבלה זו תנוקד ע"י רכבת ישראל על בסיס סיור של צוות הפרויקט אצל שני לקוחות של המציע .הלקוחות ייתכן ויהיו אלה

שהוצגו ע"י המציע במענה ,סעיף  4.1ו/או לקוחות אחרים של המציע אף אם לא צוינו על ידי המציע .מובהר ומודגש
כי הרכבת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי להתחשב גם בהיכרותה ובניסיונה עם המציע
אף אם לא ציין זאת בהצעתו במכרז.
השאלות הרשומות בעמודה "קריטריון" תוצגנה בפני הממליץ אליו תפנה רכבת ישראל.
הממליץ יתבקש לפרט ולדרג עפ"י הכרותו את המציע והפרויקט ,באמצעות ציון מ  1ועד .5
תמצית מענה הממליץ והציון יירשמו בסיום השיחה.
הערה :הניקוד לקריטריונים  4 ,3 ,2 ,1ו  5בטבלה להלן נחלק לשניים .כלומר ,כל ממליץ בפרויקט לדוגמא אשר המציע
פירט בטבלאות "יכולת מוכחת" יהווה חצי מניקוד הקריטריון.

#

קריטריון

משקל מתוך
סעיף 2.2.2
40%

ציון
1-5

סרגל מדידה
הסבר  /מענה המציע
ציון בהתאם להערכת הלקוח.

1-5

ציון בהתאם להערכת הלקוח.

ציון בהתאם להערכת הלקוח.

ציון בהתאם להערכת הלקוח.

1

דרג את נכונות
המשפט" :המציע מימש
את הפרויקט בהתאם
לדרישות המכרז,
לשביעות רצון הלקוח,
תוך עמידה באיכות,
בלוח הזמנים ובתקציב
עליהם הוסכם בתחילת
הפרויקט".

2

דרג את נכונות
המשפט" :המציע רואה
עצמו שותף בתהליך
האימון ולפיכך בוחן
וממליץ על שיפורים
בתהליך האימון".

10%

3

דרג את נכונות
המשפט" :המציע פתוח
לשינויים ושיפורים
במערכת ו/או בתהליך
העבודה מתוך רצון
לשיפור תמידי".

10%

1-5

4

דרג את איכות
הסימולטורים שסופקו
והתאמתם לדרישות
הלקוח.

10%

1-5

האם הספק משקיע
בפיתוחים חדשים
לאורך חיי הפרויקט
)חומרה ותוכנה( ושומר
להיות מעודכן ובקידמת
הטכנולוגיה?
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קריטריון

#
5

דרג את איכות צוות
העובדים אותם מעסיק
המציע לטובת
הפרויקט.

משקל מתוך
סעיף 2.2.2
10%

ציון
1-5

סרגל מדידה
הסבר  /מענה המציע
ציון בהתאם להערכת הלקוח.

האם תחלופת העובדים
גבוהה?
האם המציע מקפיד על
הכשרה והדרכה של
עובד חדש?
האם המציע מקפיד על
הגעת עובדיו בהופעה
מסודרת ובשעות
הפעלת המרכז?
6

2.3

התרשמות אישית של
נציג רכבת ישראל
למענה ואופן המענה
של הממליץ.

20%

1-5

ציון בהתאם להערכת הלקוח.

מנהל פרויקט ההקמה ) 8%מתוך ציון האיכות(

טבלה זו תנוקד ע"י רכבת ישראל על בסיס קו"ח וניסיון מוכח של מנהל פרויקט ההקמה המוצע כפי שפורט בטבלאות יכולת
מוכחת סעיף  4.1,וכמו כן התרשמות הוועדה המקצועית בשלב הצגת המענה בהדגמה כמפורט ב "תהליך בחירת הספק".
קריטריון

#
1

קו"ח

2

יכולת מוכחת

משקל מתוך
סעיף 2.3
10%

ציון
4-5

1-3

0
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4-5

סרגל מדידה
הסבר  /מענה המציע
מנהל הפרויקט המוצע הנו עובד של
המציע עם ותק של שלוש שנים לפחות
והנו בעל השכלה הנדסית ו/או תואר
 B.Aבתחום תעשיה וניהול או מנהל
עסקים.
מנהל הפרויקט המוצע הנו עובד של
המציע עם ותק של פחות משלוש שנים
והנו בעל השכלה הנדסית ו/או תואר
 B.Aבתחום תעשיה וניהול או מנהל
עסקים.
מענה אינו רלוונטי ו/או אינו תואם את
דרישות המכרז.
מנהל פרויקט ההקמה המוצע הנו בעל
ניסיון מוכח ורלוונטי כמנהל פרויקט
הקמה בלפחות שני פרויקטים .במסגרת
פרויקט אחד לפחות ,מתוך השניים
שהוצגו כיכולת מוכחת ,עבד מנהל
פרויקט ההקמה מול יצרן סימולטורים
בחו"ל ,כקבלן משנה.
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משקל מתוך
סעיף 2.3

קריטריון

#

ציון
1-3

0

3

הצגת המענה

40%

3-5

1-2

0

2.4

סרגל מדידה
הסבר  /מענה המציע
מנהל פרויקט ההקמה המוצע הנו בעל
ניסיון מוכח ורלוונטי כמנהל פרויקט
הקמה בלפחות שני פרויקטים .מנהל
פרויקט ההקמה לא הציג ניסיון בעבודה
מול יצרן סימולטורים בחו"ל ,כקבלן
משנה.
מנהל פרויקט ההקמה המוצע אינו בעל
ניסיון מוכח ורלוונטי כמנהל פרויקט
הקמה.
מנהל פרויקט ההקמה המוצע הציג את
המענה והפגין הכירות של דרישות
המכרז ובקיעות רבה במענה.
מנהל פרויקט ההקמה המוצע הציג את
המענה והפגין הכירות בסיסית עד
נמוכה בדרישות המכרז ובמענה.
מנהל הפרויקט המוצע לא היה מעורב
ו/או משמעותי בתהליך הצגת המענה.

טכנולוגיה ) 8%מתוך ציון האיכות(

טבלה זו תנוקד ע"י רכבת ישראל על בסיס מענה המציע לדרישות המכרז.
המציע ,רשאי לצרף להצעתו סרטונים ,מפרויקטים אחרים ,המציגים את הקריטריון הנדרש ואיכותו.
קריטריון

#

 1שימוש במסכים ,בסימולטורים ,מסוג
 FMSומסוג  ,PTTברזולוציה של 4K

משקל מתוך
סעיף 2.4
20%

ציון
5
0

 2מחולל התרחישים מאפשר "כניסה

25%

5

סרגל מדידה
הסבר  /מענה המציע
המציע מציג בהצעתו שימוש במסכים
ברזולוציה של .4K
המציע מציג בהצעתו שימוש במסכים
ברזולוציה נמוכה מ .4K
המציע הציג בהצעתו יכולת.

לדמות/ישות" )אווטר( ע"י המדריך,
לאורך התרחיש.

0

המציע לא הציג בהצעתו יכולת.

)הערכה על בסיס מענה הספק לסעיף
(3.12

 3מחולל התרחישים מאפשר יכולת הרצת

25%

5

המציע הציג בהצעתו יכולת.

תרחיש מחדש מנקודה מוגדרת
)סימניה( .בעת ביצוע תחקור ו/או

0

המציע לא הציג בהצעתו יכולת.

שחזור.
)הערכה על בסיס מענה הספק לסעיף
(3.13

 4מחולל החוזי מאפשר יכולת תצוגת

30%

5

המציע הציג בהצעתו יכולת.

משקעים )גשם ,שלג וכד'( המשפיעה על
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קריטריון

#

משקל מתוך
סעיף 2.4

ראות הנהג )על שימשת הנהג המחייבת

ציון
0

סרגל מדידה
הסבר  /מענה המציע
המציע לא הציג בהצעתו יכולת.

שימוש במגבים(.
)הערכה על בסיס מענה הספק לסעיף
(3.14
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נספח A12
תצהיר המציע בדבר אי תיאום הצעות במכרז
מכרז פומבי מס'  - 11501הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הקמה ,הפעלה,
הדרכה ותחזוקה של מערכת סימולטורים לקטרים ברכבת ישראל
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:
 .1הנני משמש כמורשה חתימה בחברת _________________ בע"מ )להלן" :המציע"(
ח.פ _______________ .והוסמכתי ליתן תצהיר זה מטעם המציע.
 .2אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
 .3המחירים ו/או 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.
 .4המחירים 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.
 .5לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן.
 .6לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו ואין בכוונתי
לעשות כן.
 .7לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .8הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או
מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 .9יש 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:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
תאריך _____________
שם  +חתימת מורשה חתימה ____________________
חותמת המציע _______________________

אישור עו"ד בעניין מורשה/י חתימה במכרז זה
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'  11501לכל דבר ועניין.

תאריך
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נספח C
הסכם התקשרות
)יצורף בנפרד(
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