אגף רכש והתקשרויות
 03בינואר 7302

הנדון  :הודעה מס'  4למציעים
מכרז מס'  - 111111הזמנה לרכישה ,התקנה ואחזקה של מערכי אחסון
אוטומטי אנכיים עבור רכבת ישראל
.1

לאור שאלת ההבהרה שהופנתה לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון,
מצאה הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרה הבאה ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
המסמך

מס"ד

אליו
מתייחסת

עמוד וסעיף

תשובה

שאלה

השאלה
עומק המגש שיוצע על ידי
המציע יעמוד על מינימום
 033מ"מ.

0

מפרט
האפיון

נספח
המפרט

כמו כן ,על המציע לעמוד
הסף
דרישות
בכל
מבוקשת הבהרה בעניין גודל שהוגדרו במכרז ,כמפורט
א המגשים שיוצעו על ידי המציע ,במסמכי המכרז ונספחיו.
האם קיים גודל מגש מינימאלי שעל
המציע לעמוד בו?
מצ"ב למסמך זה ,נספח
 A8מעודכן ,תצהיר
המציע בדבר טבלת ריכוז
סעיפי חובה .על המציע
להגיש בהצעתו את נוסח
נספח  A8המעודכן
המצ"ב.

.2

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

.3

יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.
בברכה,
שירן צדוק ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות לשירות ,מחשוב ויעוץ
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נספח A8
תצהיר המציע בדבר טבלת ריכוז סעיפי חובה למענה המציע  -כן/לא
מובהר ומודגש כי מציע אשר לא ענה ,בטבלה שלהלן ,על אחד או יותר
מהסעיפים בסימון "כן"  -תיפסל הצעתו .סעיף ללא מענה (כן/לא) עלול לגרום
לפסילת ההצעה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרכבת).
רשם המציע בטבלה שלהלן הערות ו/או הסתייגויות ו/או תיקונים ו/או שינוי
נוסח ,רשאית הרכבת להתייחס לסעיף זה כ-לא עומד (לא).
נושא

פירוט

מידע כללי

עומס מגש גדול מ  033ק"ג
מתח עבודה (חשמל) V380, Hz50:
מגבלות טמפרטורה – עד  03מעלות
צלסיוס
מספר מגשים למחסן ,לפחות 03
מגש מחורץ מותאם לחוצצים
מידות המערכות תואמות למידות
המפורטות בנספח האפיון
עומק המגש הינו מינימום  033מ"מ

עמדה חיצונית

עמדה קבועה ,ביחידות שנדרשו
יציאה אוטומטית לעמדת עבודה חיצונית
מספר מגשים נכנסים /יוצאים לשעה,
לפחות 03

תפוקות

לציין את הנתון
ולסמן כן/לא

בקרה
בדיקת גובה מגשים
מפסק חירום בחזית
בקרת עומס יתר

יובהר כי ,שאר דרישות המפרט הטכני יחייבו את הספק הזוכה ועמידה
בדרישות המפרט באופן מלא הינה תנאי להוצאת הזמנת העבודה בחוזה.
הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל.

חתימה וחותמת________________ שם החותם____________________
תפקיד_________________ תאריך___________________________
אישור
הריני לאשר כי ביום _________________________ התייצב בפני עו"ד
_____________________ מרח' ____________________מר/גב’ _______________
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.
__________________
חתימה וחותמת

______________
שם
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