אגף רכש והתקשרויות
 51פברואר 1056
ט"ז שבט תשע"ז

הנדון  :הודעה מס'  3למציעים
מכרז מס'  - 11145הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי פינוי פסולת לאזורים צפון
ודרום עבור רכבת ישראל
.1

לאור שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון ,מצאה
הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.

.2

למען הנוחות ,מכתב זה יחולק לשלושה חלקים .בחלק הראשון יסוכם מפגש המציעים בחלק השני
יובאו תשובות לשאלות כלליות שנשאלו ובחלק השלישי יובאו הבהרות למסמכי המכרז.

.3

למען הסר ספק ,יצוין ,כי הרכבת קראה בעיון את כל שאלות ההבהרה שהופנו אליה והתשובות
דלהלן מתייחסות רק לשאלות שהרכבת סברה שיש להסבירן ולהבהיר אותן .לאור תוכנן של חלק
מהשאלות ,מבקשת הרכבת לשוב ולהדגיש בפני המציעים את החשיבות של קריאת כל מסמכי
המכרז בקפידה .לחלק מהשאלות שנשאלה הרכבת ישנה תשובה ברורה ומלאה במסמכי המכרז.

.5

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

.4

יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.
נבקשכם לאשר בחוזר קבלת הודעה זו.
בברכה,
שירן צדוק ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות לשירות ,מחשוב ויעוץ
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חלק א' –
להלן סיכום מפגש מציעים
.5

המציעים הבאים השתתפו במפגש שהתקיים ביום  12..1.2.11במתחם קישון בחיפה סמוך
לחוצות המפרץ:
5.5
5.1
5.0
5.3
5.1
5.0
5.6
5.8
5.1

.1

השתתפו מטעם הרכבת:
.1.5
.1.1
.1.0
.1.3

.0

מובילי הר הנגב
דניאלי בסביבה
שרון שי
צבי כהן אקולוגיה
י.ר.א.ב שירותי נוי בע"מ
בן שושן מיכאל – שירותי רם סע בע"מ
חן המקום בע"מ
ורד ו.מ .בע"מ
חברת בני וצביקה

גב' שירן צדוק – רכזת התקשרויות מאגף רכש והתקשרויות
מר גיל אקר – ממונה מחלקת שירותים יועצים ומחשוב מאגף רכש והתקשרויות
מר דני שדה -אגף רכש והתקשרויות
מר עודד שטיינמץ  -מנהל מחלקת תפעול לוגיסטי ,אגף לוגיסטיקה

במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים:
 .0.5תקופת ההתקשרות 13 :חודשים .עם  00חודשי אופציה.
 .0.1הרכבת הגדירה לעניין מכרז זה  1סלים (בחלוקה לאזורים גאוגרפיים) בהם היא מעוניינת
לקבל שירותים .שירותי פינוי פסולת לאזור צפון  -מהרצליה (כולל) וצפונה כולל תחנות
הרכבת המזרחיות ושירותי פינוי פסולת לאזור דרום  -מתל אביב (כולל) ודרומה.
 .0.0המועד האחרון לשאלות מציעים.11..1.2.11 -
 .0.3המועד האחרון להגשת ההצעות 11..2.2.11 -בשעה  13:..תיבה מס'  .4תיבת המכרזים תהא
זמינה לקבלת הצעות החל מהשעה  8:00בבוקר במועד האחרון להגשת ההצעות.
 .0.1תנאי הסף.
 .0.0מסמכי המכרז זמינים באתר רכבת ישראל.
 .0.6הודגשה חובת המציעים לקרוא בעיון את מסמכי המכרז בכלל והמפרט הטכני בפרט .בין יתר
הוראות המכרז הודגשו הנושאים הבאים:
 .0.6.5סעיף  5.3למפרט הטכני  -חובת הזוכה להכין סקר סיכונים כתנאי לתחילת הפעילות
והחובה לעדכן את סקר הסיכונים במהלך תקופת ההתקשרות ובהתאם להנחיות מנהל
החוזה.
 .0.6.1סעיף  0למפרט הטכני  -הודגש כי על המציע להיערך לפעילות בהתאם לסעיף זה "ניהול
קריאות לפינוי וזמינות הספק".
 .0.6.0כללי  -הודגשה סמכות מנהל החוזה לצמצם או להרחיב את פעילות המציע הזוכה בהתאם
להוראות המכרז.
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חלק ב' –
להלן מענה לשאלות מציעים שהתקבלו:
המסמך אליו
מס"ד

מתייחסת

עמוד וסעיף

תשובה

שאלה

השאלה

המחירים המופיעים בנספח A1
למסמכי המכרז נותרים ללא
שינוי.

5

נספח A1
למסמכי המכרז

עמודה A

מבוקש בזאת להעלות או על המציע לציין בטופס A1
לאפשר למציע לתת תוספת למסמכי המכרז את אחוז
המחירים ההנחה המוצע על ידו בכל אחד
על
מחיר
המרביים שמופעים בנספח מהסעיפים המפורטים בטבלה.
 A1למסמכי המכרז.

ראו

דוגמא

לאופן

חישוב

התמורה עבור מתן השירותים
כמפורט מטה בחלק ג' למסמך
זה.

בנספח  A4תצהיר בדבר
נספח A4
תצהיר
1

נספח A4
למסמכי המכרז

0

נספח בטיחות

בדבר
היעדר
הרשעות
קודמות

היעדר הרשעות קודמות
בקשר עם חוקים ותקנות לצורך מענה על נספח A4
בתחום הגנת הסביבה.
נדרשים
אינם
המציעים
להצהיר
מבוקש להבהיר כי המציע שהתיישנה.
לא נדרש להצהיר על
הרשעות שהתיישנו.

האם צריך להגיש בהצעה
גם את נספח הבטיחות?

בנוגע

אין צורך לצרף את נספח
הבטיחות להצעה.
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המציע הזוכה במכרז נדרש
למלא נספח זה לאחר קבלת
הודעת זכיה.
האם המציע נדרש להגיש
במסגרת הצעתו ערבות
הצעה ?
3

מסמכי המכרז

1

מסמכי המכרז

לא .לצורך הגשת ההצעה
המציע אינו נדרש להגיש ערבות
הצעה.
יובהר כי רק המציע הזוכה
יידרש להגיש ערבות ביצוע
לאחר קבלת הודעת זכיה.

עמוד 5
סעיף 5.0

מבוקש לתקן את מסמכי
המכרז באופן בו ייקבע כי הבקשה נדחית .בהתאם לסעיף
המציע אשר הצעתו תהיה  5.0למסמכי המכרז המציעים
הזולה ביותר ביחס למציעים
הנוספים במכרז ככל שיהיו,
הוא הזוכה במכרז בעבור 1
הסלים וזאת באם יוכח

רשאים להגיש את הצעתם לסל
אחד או לשני סלים.
הרכבת תבחר בזוכה שונה בכל
סל על פי התועלת המצרפית

שהוא מסוגל אופרטיבית המרבית לרכבת.
לבצע את כל היקף העבודה

חלק ג' –
להלן הבהרות למסמכי המכרז:
 .5למען הסר ספק ,להלן מספר דוגמאות לאופן חישוב התמורה עבור מתן השירותים נשוא המכרז:
דוגמא א' :
סל ( 5אזור צפון)  -עבור פינוי מכולה  0קוב  8 /קוב ,העלות המקסימאלית לפינוי הינה  ₪ 510בתוספת
סכום מקסימאלי של  ₪ 310עבור שכירות לחודש ליחידה ,סה"כ עלות מקסימאלית עבור פינוי
מכולה  0/8קוב הינה ( .₪ 000שכירות לחודש  + ₪ 310עלות פינוי מכולה  .)₪ 510מובהר ומודגש כי
על התעריפים לעיל המציעים מתבקשים ליתן את ההנחה.
דוגמא ב':
סל ( 5אזור צפון) – עבור שני פינוים לאותה המכולה  0קוב בחודש –
פינוי מכולה  - 0העלות המקסימאלית לפינוי הינה  ₪ 510בתוספת סכום מקסימאלי של  ₪ 310עבור
שכירות לחודש ליחידה.
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סה"כ עלות מקסימאלית לחודש עבור שני פינוים לאותה המכולה  0קוב הינה ( - ₪ 610שכירות
חודשית למכולה ₪ 510+ ₪ 310 :עבור פינוי ראשון למכולה  ₪ 510 +עבור פינוי שני למכולה).
דוגמא ג':
סל ( 5אזור צפון) – עבור שלושה פינויים לאותה מכולה  0קוב בחודש –
פינוי מכולה  - 0העלות המקסימאלית לפינוי הינה  ₪ 510בתוספת סכום מקסימאלי של  ₪ 310עבור
שכירות לחודש ליחידה.
סה"כ עלות מקסימאלית לחודש עבור שלושה פינוים לאותה המכולה  0קוב הינה ( - ₪ 100שכירות
חודשית למכולה ₪ 510 + ₪ 310 :עבור פינוי ראשון למכולה  ₪ 510 +עבור פינוי שני למכולה +
 ₪ 510עבור פינוי שלישי למכולה).
יובהר ,כי המחירים המופיעים בנספח  A1למסמכי המכרז הינם מחירי מקסימום ועל המציע
לנקוב באחוז ההנחה המוצע על ידו עבור מתן השירותים.
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