אגף רכש והתקשרויות
 02מרץ 2016
כ"ב אדר א תשע"ו

הנדון  :הודעה למציעים מס' 2
מכרז מס'  - 11525הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תפעול ,אחזקה ,ניקיון ,הדברה ,גינון
ושירותים נוספים עבור קריית הנהלת הרכבת בלוד
למען הנוחות ,מכתב זה יחולק לשני חלקים .בחלק הראשון יובא עדכון לגבי מועדי הגשת שאלות
המציעים ,ההצעות ותוקף הערבות ובחלק השני יסוכם מפגש המציעים.

חלק א' –
.1

בשל פניות מציעים שהופנו לרכבת ישראל )להלן" :הרכבת"( ,הרינו להודיעכם על דחיית המועד
האחרון להעברת שאלות במכרז שבנידון.

.2

המועד האחרון להעברת שאלות ,במסגרת סבב שאלות מציעים נדחה ליום שלישי ה15.03.2016 -
עד השעה .13:00

.3

בהתאמה לכך הרינו לעדכנם על שינוי גם במועד ההגשה :המועד להגשת הצעות נדחה ליום ה' ה-
.14.04.2016

.4

להזכירכם ,ניתן להגיש הצעות עד השעה  13:00בלבד במועד האחרון להגשת הצעות .תיבת
המכרזים תיפתח לקבלת הצעות  24שעות לפני המועד האחרון להגשה ובמהלך שעות העבודה
המקובלות.

.5

תשומת ליבכם כי סעיף  4.8למסמכי המכרז יתוקן ויקרא מעתה באופן הבא:
5.1

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 של ) ₪ 500,000חמש מאות אלף שקלים חדשים( )להלן" :ערבות ההצעה"( .ערבות
ההצעה תהיה ערבות אוטונומית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית לפקודת "רכבת ישראל בע"מ"
בלבד ,בתוקף לפחות עד ליום . 01.11.2016

.6

כאמור במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעות במכרז.

.7

יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.

.8

נבקשכם לאשר בחוזר קבלת הודעה זו.

בברכה,
מורן סנדק
רכזת התקשרויות
מחלקת שירותים יועצים ומחשוב
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חלק ב' –
להלן סיכום מפגשי מציעים
.1

המציעים הבאים השתתפו במפגש שהתקיים ביום  29.02.2016בקריית הנהלת הרכבת בלוד
.1.1
.1.3
.1.5
.1.7
.1.9
.1.11
.1.13
.1.15
.1.17

.2

.3

.1.2
.1.4
.1.6
.1.8
.1.10
.1.12
.1.14
.1.16
.1.18

פיתוח בגן בע"מ
אמיר אלעד
ISS
אדיר הבירה בע"מ
א .דינמיקה אחזקות בע"מ
רמות
משב
השתתפות בנכסים
ראז חקלאות

מנוליד
שלג לבן בע"מ
טווס
ת.ד.ל
מרכז הצמח
י.ב אחזקת מערכות
שיאים שירותי תחזוקה וקבלנות
נכסי אריאל
נתון תפעול

השתתפו מטעם הרכבת:
 .2.1מר גיל אקר – מנהל מחלקת שירותים יועצים ומחשוב מאגף רכש והתקשרויות.
 .2.2גב' מורן סנדק – רכזת התקשרויות מאגף רכש והתקשרויות.
 .2.3מר דני שדה -מרכז התקשרויות
 .2.4מר אלון בן ארי -סגן מנהל אגף לוגיסטיקה ברכבת ישראל
 .2.5מר רפי ביטון -מנהל מחלקת תורה לוגיסטית
 .2.6מר ערן מנצור -מנהל ענף אחזקה באגף לוגיסטיקה
 .2.7מר רוני וולמן -יועץ לרכבת
 .2.8גב' ליטל מנשרוב -מזכירת מנהל קריית הנהלת הרכבת
במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים:
.3.1
.3.2
.3.3
.3.4
.3.5
.3.6

תקופת ההתקשרות הינה 36חודשים  7 +שנים אופציה.
דמי השתתפות ₪ 2,000
תנאי הסף
מנגנון הוספה /גריעת שטחים
הסבר על הכניסה המדורגת לבניין.
הסבר על הצעת המחיר ואופן בחירת הזוכה.
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