אגף רכש והתקשרויות
 58בספטמבר 6052
מציעי המכרז שלום.

הנדון  :הודעה מס' 1
מכרז מס'  - 11611הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תפעול משרד רכב והיסעים
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להלן המענה לשאלות המציעים שהתקבלו במשרדנו.

.2

להזכירכם כי המועד להגשת הצעות הינו ביום ג' ה.22..9.2.16 -

.1

להלן מענה לשאלות מציעים שהתקבלו:

ספרור סעיף במכרז
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שאלה /בקשה

נספח  - Bסעיף  3ע"מ  66תשומת לב כי קורות החיים של שני המועמדים
– על הספק לצרף קורות נדרשים להגשה רק ע"י הספק שיקבל הודעת זכייה.
חיים של  6מועמדים
לפחות.
נבקש לבטל דרישה זו
נספח  Bפרק ב סעיף  – 0התשובה שלילית ,לא יועמד רכב תפעולי צמוד ע"י
רכב לחקירת תאונות הרכבת.
וסיורים יוקצה נקודתית כפי שצוין בגוף המכרז" ,רכב לחקירת תאונות
וסיורים יוקצה נקודתית בהתאם לצורך ע"י הרכבת"
בהתאם לצורך.
מבקש לחייב את הספק .נוסיף כי נקודת היציאה עם הרכב הינה מתחם תפעולי
להציב קצין בטיחות עם של הרכבת (לוד בד"כ) וכי הגעת ק .הבטיחות למתחם
זה הינה עצמאית.
רכב צמוד
המציע רשאי כמובן להחליט להעמיד רכב לק.
מעבר לשכר שהוגדר.
הבטיחות כחלק מתנאי העסקתו ובמקרה זה עליו
לגלם המחיר בהצעת המחיר שיגיש.
נספח  Bפרק א סעיף התשובה שלילית
אין בין הרכבת לבין עובדי המציע יחסי עובד-מעביד
-55 /1.0
נבקש תוספת להסכם על המציע הזוכה לפעול בהתאם לכל דין.
בנוסח:
במידה והמזמין יבקש
להפסיק את עבודת מי
מהעובדים/ות זאת עקב
היות/במהלך העובדת
בהריון/טיפולי
פוריות/לאחר חזרתה
מחופשת לידה  ,או היות
בשירות
העובד
מילואים/לאחר חזרה
מילואים,
משירות
ימשיך המזמין להעסיק
את העובד/ת עד לקבלת
ההיתרים הנדרשים ע"פ
חוק לסיום העסקתם
ויישא בכל העלויות
הכרוכות בכך
מקום מתחם רכבת ישראל בעיר לוד
יהיה
היכן
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המשרד?
לאחר שהורדתי את כלל המסמכים זמינים לעיון באתר האינטרנט של
מסמכי המשרד מהאתר רכבת ישראל
שמתי לב כי :נספח א' :הנספחים הללו מופיעים כחלק מהקובץ:
מפרט טכני לשירותים " +מסמכי המכרז"
נספח ב' :תמורה -
הדפים ריקים מתוכן
ואין מאומה
האם אפשר לקבלם
במייל ?

יתר תנאי המכרז ללא שינוי.

בברכה,
גיל אקר
ממונה רכש והתקשרויות
רכבת ישראל
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