אגף רכש והתקשרויות
 88יוני 8056

הנדון  :הודעה מס'  3למציעים
מכרז מס'  – 33731הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שמירה ואבטחה במתחמי
הרכבת באזור הדרום
.3

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

.1

למען הנוחות ,מכתב זה יחולק לשני חלקים .בחלק הראשון יסוכם מפגש המציעים בחלק השני
יובאו תשובות לשאלות כלליות שנשאלו.

.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.

.4

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

.5

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  .3....1.37בשעה  33:3.בחדר ישיבות
אגף ביטחון במשרדי הנהלת הרכבת ת"א סבידור מרכז:
5.5
5.8
5.0
5.3
5.1
5.0
5.6
5.8
5.1
5.50
5.55

.8

השתתפו מטעם הרכבת:
.8.5
.8.8
.8.0
.8.3

.0

רשף ביטחון בע"מ
עמישב שירותים בע"מ
התאמה בע"מ
T&M ISRAEL
שמירה וביטחון בע"מ
G4S
שחף אבטחה
אבידר
נוף ים ביטחון
מיקוד אבטחה
מודיעין אזרחי

מר יהודה שקד – סמנכ"ל בטיחות ביטחון ואיכות סביבה
מר דורון טישלר  -ממונה אבטחה פיזית
מר גיל אקר – ממונה מחלקת שירותים יועצים ומחשוב מאגף רכש והתקשרויות
גב' שירן צדוק – רכזת התקשרויות מאגף רכש והתקשרויות

במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים:
.0.5

.0.8
.0.0
.0.3

תקופת ההתקשרות :תקופת ההתקשרות הראשונה הינה ל 83 -חודשים (להלן" :תקופת
ההתקשרות הראשונה") ,עם זכות ברירה לרכבת בלבד ,להארכת ההתקשרות לתקופות
נוספות בנות  58חודשים כל אחת (או חלקן מהן) המצטברות ל –  00חודשים מתום התקופה
הראשונה (להלן" :תקופת האופציה).
תנאי הסף.
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה.
מועד הגשת ההצעות.

חלק ב' –
להלן מענה לשאלות מציעים שהתקבלו:
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המסמך אליו
מס"ד

מתייחסת

עמוד

שאלה

סעיף

תשובה

השאלה
הזמנה +
הסכם
עמוד 8
בהזמנה
ועמוד 1
בהסכם

5

הזמנה

עמוד 0
עמוד 1

סעיף 8.1
בהזמנה
וסעיף 1.85
בהסכם

 0.6ו – 3.6

הקטנת ההיקפים בהתראה קצרה,
עשויים לפגוע בזימון העובד לשימוע
ומתן הודעה מוקדמת בהתאם לוותק.
כמו כן ,הקטנת ההיקפים עשויה ליצור אין שינוי
מכרז הפסדי בניגוד לחוק הגברת המכרז.
האכיפה.
האם יש לצרף גם דו"ח כספי מבוקר
וגם אישור רו"ח למחזור השנתי
בתחום האבטחה?

8

הזמנה

עמוד 50

.1.8.58.5

כאשר בוחנים את סעיף האיכות
המפורט בעמוד  50בסעיף ,1.8.58.5
מצוין כי המציעים נדרשים להציג
לקוחות להם סיפקו שירותי אבטחה
/ואו שמירה ,בין השנים  8050עד
 ,8050אין מידע לבדיקת שנת ?8050
כמו כן  ,מבוקש להבהיר האם רשות
מקומית עונה על דרישת סעיף זה?

0

במסמכי

לצורך הוכחת תנאי
מקדמי המופיע בסעיף
 0.6למסמכי המכרז יש
לצרף להצעה אישור
רו"ח בנוסח נספח A7
למסמכי המכרז.
תשומת לב המציעים כי
נוסח הנספח הינו נוסח
מוצע ניתן להגיש
הצהרה דומה תחת נייר
המכתבים של משרד
רו"ח.
לצורך בחינת אמת
האיכותית
המידה
(שביעות רצון של שני
מזמיני עבודה) על
המציע להציג בנספח
 A13למסמכי המכרז
שני לקוחות ,אף אם
לקוחות כאמור לא
הוצגו לצורך הוכחת
עמידה בתנאי הסף.
יובהר ,כי אין מניעה
להציג כל לקוח ,לרבות
רשות מקומית ,ובלבד
העונה
שהלקוח
לדרישות המפורטות
באמת המידה וכמפורט
בנספח .A13
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הסכם

עמוד 50

8.3

3

ב  05/08/8056יכנס לתוקפו חוק אין שינוי במסמכי
תשלום לספקים ,המגביל את המכרז.
התשלום עד  31יום ,מבוקש לשנות
תשומת הלב ,כי סעיף
את הסעיף בהתאם לחוק החדש.
(58ב) לחוק מוסר
לספקים,
תשלומים
התשע"ז  ,8056-קובע
כי החוק לא יחול על
חוזה שנכרת בעקבות
הליך לפי חוק חובת
שפורסם
המכרזים,
לפני יום התחילה,
שהינו ( 00.00.8056יום
התחילה מוגדר בסעיף
 55לחוק).
בהתאם לחוק ,ונוכח
שהמכרז
העובדה
ביום
פורסם
 ,50.01.8056טרם יום
תחילת החוק ,אזי
החוק לא חל בענייננו.

8.6

הסכם

עמוד 56

50

( B1הצהרה
בסעיף התמורה אין התייחסות נספח
להצמדה ו/או שינויים בענף השמירה וחתימה) ונספח A11
וצווי הרחבה.
(נספח תמחירי) מהווים
נפרד
בלתי
חלק
המכרז
ממסמכי
מתייחסים להצמדה
ו/או שינויים בענף
השמירה וצווי הרחבה.
האם סכום ערבות הביצוע משקפת היקף הערבות נקבע
את היקף השירותים במכרז?
בהתאם לנהלי הרכבת

נספח א' –
מפרט טכני

0

0.0

נבקש להבהיר כי בימים ובמקומות בשעות בהן קיימת
בהם יש תחבורה ציבורית אין צורך תחבורה ציבורית ,יגיעו
הביטחון
אנשי
בהסעות
בתחבורה ציבורית ולא
במוניות .יש לקחת
בחשבון תשלום דמי
נסיעה כחוק.

הסכם

עמוד 50

1

0

6
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על הספק מוטלת
האחריות לוודא כי
יגיעו
העובדים
למשמרות באופן מלא
כלל העלויות בגין
העובדים
נסיעות
כלולות בהצעת הספק
ובהתאם לאמור בנספח
התמחירי .A11

8

נספח א' –
מפרט טכני

1

נספח א' –
מפרט טכני
נספח א' –
מפרט טכני

0

3.3

האם ישולם לספק עבור זמן התדריך?

זמן התדריך נכלל
כחלק מזמן המשמרת,
כלומר :המשמרות יהיו
של  8שעות ו 51-דקות.

רכבים -נבקש לקבל את הכמות נכון למועד מסמך זה,
מדובר בארבעה רכבי
המדויקת של הרכבים.
ביטחון.
3

1

50

אילו סוגי רכבים נדרש לספק ,ובאילו מפרט רכבי הביטחון
לרבות הדרישות שבהן
עמדות?
רכבי הביטחון צריכים
לעמוד מצורף כנספח
 A1למפרט הטכני.

55

58

נספח א' –
מפרט טכני

3

1

מהי כמות הקילומטרים הממוצעת 8,100
לחודש של כל אחד מהרכבים
בחודש.

נספח א' –

3

1

נבקש לציין דגם לדוגמא המאושר לגבי
כל אחד מהרכבים.

מפרט טכני

נבקש לדעת מהן הבדיקות והמבחנים
הנדרשים ,והיכן הם מתבצעים כיום.

נספח A2
50

למפרט
הטכני
נספח A4

53

למפרט
הטכני

58

ק"מ

ממוצע

ג'יפון 4X3
מבחני מיון במרכזי
הערכה.

נבקש מפרט מדויק לביגוד ולציוד תתקיים וועדת ביגוד
טרם הרכישה בה
הנדרש
החברות יצטרכו להציג
ביגוד בהתאם למפרט.
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נספח A4
51

3.1

איזה ציוד משרדי נדרש? נבקש הערכת מופיע במפרט הטכני-
בטבלאות ריהוט וציוד
כמויות.

למפרט
הטכני
נספח A4

50

80

0.8

מהי עלות כרטיסי הנוכחות ,ואיזה ספק כרטיסי הנוכחות
חברה מספקת את הכרטיסים היום?
הינו "קומפיוטרגרד".

85

למפרט
הטכני

– נספח  A4ונספח A5
למפרט הטכני.

נספח A4

80

0.1

למפרט
56

הטכני

נספח A5
58

88

נבקש לדעת מהו המפרט הרצוי אפיון ספציפי יוגדר
לזוכה ,לא מומלץ
למחשבים.
לתמחר את המחשבים
הזולים ביותר.

למפרט
הטכני
נספח A5

80

3.8

למפרט
הטכני
51

נספח A6
80

למפרט
הטכני

האם בעת תקלה טכנית אשר אינה תיקון מכשירי המירס
לרכבת
קשורה לשימוש ,המזמין יתקן את השייכים
מתוקנים על חשבון
מכשירי המירס על חשבונו?
הרכבת למעט מקרים
של השבתת מכשיר
שבהם החברה תישא
בעלות המכשיר כפי
שמופיע בחוזה.
האם החברה תקבל אישורי תקינות בעת החלפת החברות,
פיזית
למכשירי המירס טרם לקיחת אחריות ייבדקו
עליהם.
המכשירים.

למפרט
הטכני
נספח A6

85

83

83

האם כאשר צוין" :החברה תספק
כדוגמת
מערכת סיורית המבוססת (טל"ס) כן.
טלפון סלולארי עם מצלמה קדמית "איזיגארד" .יש לקחת
ואחורית ,המאפשרת שליטה ובקרה בחשבון כי על הלוחיות
מערכתית בתחום הסיור בצורה להיות ממתכת.
ממחודשת"  -הכוונה ל"איזיגארד"?

5.8

איזה דגם מכשירי קשר נדרש לספק ,הכמות הנדרשת היא
ע"פ כמות העמדות בכל
ומהי הכמות הנדרשת?
מתחם .דגם המכשיר
יהיה או מוטורולה או
מירס.
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נספח A6
88

83

למפרט
הטכני
נספח A6

83

5.0.1

מהי כמות מכשירי הסלולר הנדרשים?

למפרט
הטכני
נספח A6

80

83

0.5.8

נבקש לדעת מהי הרשת הסלולרית
עמה עובדת הרכבת היום?
חברת "פלאפון".

למפרט הטכני -טבלת
ריהוט וציוד בעלי
תפקידים.
83

5.0.0

למפרט

באיזו תדירות תידרש החברה להחליף כמפורט בנספח A0
את המכשירים הסלולריים?
למפרט הטכני -ציוד

הטכני
נספח A6
81

80

81

81

0.8

נבקש לדעת מהי עלות המכשיר?

81

נכון ליום 51.00.56
עלות מכשיר מירס
לרכבת הינו כ.₪ 800 -

80

8.8.5-8.8.8

האם הפרק העיוני הינו בתוספת לפרק
הלוחם ,כלומר  80ימים בסך הכל ,או הפרק העיוני הינו
שהפרק העיוני ייערך במקביל לפרק בנוסף לפרק הלוחם.
הלוחם ,כלומר  51ימים בסך הכל?

-

האם רכבו של רכז הלוגיסטיקה יוצמד
לו בכל שעות היממה?

למפרט
הטכני
כללי

-

נספח A14

42

למפרט
הטכני
00

8

האם לחדרי הכספות יש כיום את כל כן .על המציע לקחת
האישורים הנדרשים על פי כל דין?
פתיחת
בחשבון
מתחמים נוספים.

למפרט
הטכני
נספח A7

88

81

8

האם קיימים היום חדרי כספות כן .על המציע לקחת
בעמדות הפעילות?
פתיחת
בחשבון
מתחמים נוספים.

למפרט
הטכני
נספח A6

86

נלווה נוסף.

למפרט
הטכני
נספח A6

כמפורט בנספח A5

כן.

האם מענק ההצטיינות שיוענק התשלום בגין מענק
מצוינות ישולם ע"י
לעובדים ישולם על ידי הרכבת?
הרכבת למציע על פי
ביצוע ,בכפוף להגשת
דיווח מאושר מטעם
רו"ח בדבר ביצוע
וההפרשה
התשלום
בגינו בפועל .כמפורט
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בנספח התמחירי נספח
 A11למסמכי המכרז.
נספח ,A2

1

כתוב שבקר עובר חפיפה בת  3ימים ,חפיפת מאבטח יומיים
ובנספח  A8כתוב שבקר עובר חפיפה במתקן ,חפיפת בקר
בת יומיים בלבד .נבקשכם להבהיר את ארבעה ימים.
הסתירה.

נספח A8
05

08

נספח ,A2
נספח A8
כללי

00

כללי

03

ישנה סתירה בין הנספחים .בנספח A2

1

כשמצוין במכרז "מוקדן" האם מדובר
בבקר ,וההיפך?

כן.

לנתונים
מבוקש לקבל פירוט של ותק העובדים בהתאם
בבדיקת
שהתקבלו
הקיימים.
השכר לשנת 8050
הספק
בחוזה של
הנוכחי  -חברת אבידר
כמפורט להלן:
שנות כמות
ותק עובדים
1 0-5
88 5-8
00 8-0
00 0-3
0 3-1
8 1-0
מהם הרכיבים אשר ישולמו לספק "גב רכיבי השכר אשר
ישולמו למציע על פי
אל גב"?
ביצוע ("גב אל גב")
בנספח
מפורטים
התמחירי – נספח A11
למסמכי המכרז.

כללי

01

כיצד יחושב לספק תעריף שעות אין תשלום בגין שעות
נוספות.
נוספות?
התשלום חל על הספק
ככל וייבחר להעסיק
בשעות נוספות וזאת
למפורט
בהתאם
בנספח התמחירי -
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נספח  A11למסמכי
המכרז.
כללי

כיצד יחושב לספק תעריף שעות שבת?

00

למפורט
בהתאם
בנספח התמחירי -
נספח  A11למסמכי
המכרז וטופס ההצעה
הכספית ,נספח .B

כללי
06

נספח B1

האם כל העובדים שעובדים היום
מוכשרים בקורס מאבטחים מתקדם 556
ברמת
ב'? במידה ולא ,כמה מהם מוכשרים מוכשרים
בקורס מתקדם ב' וכמה מהם אינם מתקדם ב' ( 81מאבטח
בסיסי).
מוכשרים?
אנשי

מהי תדירות ההצמדות?

ביטחון

סעיף  80.5.5לנספח B1
(הצהרה וחתימה) קובע
כי רכיב עלות שכר
לשעה
מינימאלית
יוצמד  500%לשינויים
שיחולו ברכיבי השכר
המפורטים בעלות שכר
מינימאלית לשעה ,כפי
שיעודכן מעת לעת ,על
פי חוק ,צו הרחבה או
הסכם קיבוצי .כך
שבכל עדכון של אחד
מהרכיבים לכל אחד
התפקידים
מבעלי

08

המפורטים בטבלה 5.3
תישמר התוספת על
השעתי
השכר
המינימאלי והתוספת
שנקבעה במכרז לא
תישחק.
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01

0

נספח א' –
מפרט טכני

0.3

מבוקש לקבל אומדן שעות שנתי כמפורט בנספח A13
במהלך שלוש השנים האחרונות.
למסמכי המכרז  -שעות
משמרות מתחמים.

30

35

0

נספח א' –
מפרט טכני

0

נספח א' –
מפרט טכני

3.5

האם המתקנים החדשים שיתווספו
נמצאים בקרבת תחבורה ציבורית ,או
שיש צורך לתמחר הסעות למתקנים
אלה?

נספח A13

06

00

נבקש כי הרכבת תתחייב להעניק את
מענקי ההתמדה על מנת שהספק יוכל אין שינוי
המכרז.
להתחייב לשלם זאת לעובדים.

הטכני

נספח B1
30

נספח A11
למסמכי
ההזמנה –
נספח תמחירי

יש לתמחר הסעות.

כיום במתחמים צין וצפע עובדים
שומרים בלבד ,וזאת בשל הקושי
לאייש מאבטחים המוכשרים בקורס ההקלה לא בהכרח
מתקדם ב' .האם ה"הקלה" הזו תישמר.
תישמר?

למפרט
38

3.5

במהלך שנת  8056יש צפי לתוספת 8
מתקנים ,ובסיור הקבלנים הוצג מתקן צפי של
נוסף .נבקש לקבל צפי של המתקנים מתחמים
הקרובה.
לכל מתקן בנפרד.

עד שני
בשנה

הספק אינו רשאי לקזז מע"מ בגין
מתנה בטובין .אנא אשרו כי התשלום
"גב אל גב" אשר יוחזר לספק בגין
מתנה בטובין יבוצע בגין הסכום הכולל
בחשבונית.

33

סעיף ( 50ד) בצו
ענף
של
הרחבה
האבטחה קובע כי
כאשר מוענקת מתנה
בטובין לעובדי מזמין
השירות המועסקים
באותו מקום עבודה,
מזמין השירות יהיה
מחויב להעניק לעובד
מתנה בטובין בשווי
מזמין
השתתפות
השירות לעובדיו ,כפי
שיהיה מזמן לזמן,
בהתאם לאותם כללים
ומועדים שבהם היא
ניתנת לעובדי מזמין
השירות.
ככל ותוענק מתנה
והרכבת תבחר שלא
לספק בעצמה מתנה
בטובין ,המציע יעניק
האבטחה
לעובדי
שיועסקו ברכבת מתנה
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בשווי
בטובין
השתתפות הרכבת לגבי
והרכבת
עובדיה,
תשלם למציע את עלות
המתנות בטובין בהן
נשא המציע .לכן,
במסגרת תשלום "גב
אל גב" ישולם למציע
מלוא הסכום כולל
המע"מ ששולם בגין
בטובין
המתנות
לעובדי
שהוענקו
האבטחה המועסקים
ברכבת.
עמוד 05-
נספח ה'
08
אישור עריכת
ביטוח

ביטוח אחריות מקצועית :
שורה  3מבוקש למחוק את המילים ":
 ₪ 8,000,000למקרה " ובמקומה
יירשם  ₪ 3,000,000 ":למקרה ,
 ₪ 8,000,000לתקופת ביטוח " .
שורה  6מבוקש להוסיף לאחר
המילה  ":ביטוח " את המילה ":
מכוסה " .

31

כללי :
 .0מבוקש למחוק את המילה  ":למעט
" ובמקומה יירשם  ":כולל "
נבקש להוסיף בסוף האישור את
המשפט  ":על פי תנאי הפוליסה
המפורטים לעיל " .
מסמכי
המכרז

30

עמוד 51

התקבלו
הבקשות
באופן חלקי .מצ"ב
נספח ה' לחוזה – טופס
אישור עריכת ביטוח
מעודכן.

סעיף  51.5ו לפי הסעיף הנ"ל על המציעים להדביק
על מעטפות את הדף העליון לכל
– 51.8
מעטפה שפורסם באתר ועל המעטפה
להיות ריקה ,אך בטפסים אלו נרשם
שם המציע ואפשרות להשלים את שם
המציע נבקש להבהיר האם יש להשלים
את שם המציע על הדף שעלינו להדביק
על המעטפה או שזוהי טעות סופר
ועלינו להשאיר את השדות המציע
באופן ריק ?

יש לציין על גבי
המעטפה את שם
המציע ומספר המכרז
בלבד.
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כללי

נבקש להבהיר האם יש לחתום על אין צורך לצרף את
ההסכם בעת הגשת ההצעות או בעת החוזה בעת הגשת
הזכייה ?
ההצעה.

טופס הסכמה
למסירת
מידע פלילי

נבקש להבהיר האם הטופס הוא לשם הטופס הינו לצורך
על
מידע
השלמת העובדים שיועסקו מטעם קבלת
המציע ו/או מורשה החתימה מטעם הרישומים המנוהלים
במאגר המידע הפלילי
המציע ?
ישראל
שבמשטרת
עבור העובדים מטעם

36

38

המציע.
31

נספח ז'
לחוזה
מסמכי
המכרז

מבוקש להבהיר האם יש לצרף להצעה אין צורך לצרף את
החוזה לרבות נספח ז'
את נספח ז' לחוזה
להצעה.
עמוד  55-סעיף
.1.8.58.8
58

לפי הסעיף הנ"ל על מורשה החתימה
מטעם המציע לחתום על נספח A 53
ולאחר מכן לאמת על ידי רו"ח ,אך
ניראה שנפלה טעות סופר בנספח ואין
מקום לחתימת מורשה החתימה אין שינוי
מטעם המציע אלא רק לרו"ח ,מבוקש המכרז
לאפשר למציע לצרף ההצהרה מטעמו
בנוגע לסעיף  1.8.58.8ולאחר מכן רו"ח
מבקר מטעם המציע ישלים ויחתום על

10

במסמכי

נספח . A 53
אין כל הצמדה של התמורה לשינויים
בשכר ,בזכויות סוציאליות ובתנאי תשומת הלב ,כי סעיף
העבודה בענף השמירה והאבטחה 8.8 .לחוזה ,קובע כי על

15

הסכם

8

התמורה תחול הצמדה
בהתאם לנספח ד'
להסכם (נספח תמחירי
ונספח התמורה ,לרבות
הסעיפים הרלבנטיים

מבוקש להוסיף סעיף הצמדות ,כך
שהרווח הקבלני של הקבלן ישמר ,זאת
לאור השינויים התכופים והעליות
הרבות בשכר ונלווים הקיימים בענף
ולאור החוק להגברת האכיפה והחובות
החלות על מזמין השירות בחוק בכלל נספח " – B1הצהרה
ובסעיף  88שבו בפרט.
וחתימה").
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סעיף  58.5מבוקש להוריד את הסיפא של הסעיף הבקשה מקובלת.
וסעיף  58.6החל מהמילים " אחריותו של הקבלן"
בסעיף  58.5לחוזה,
ועד סוף הסעיף.
תימחק הסיפא לסעיף
בה נקבע " :אחריותו
של הקבלן תהא תקפה
אף אם תחויב הרכבת

הסכם

בתשלום לניזוק כלשהו
או לכל אדם או גורם
אחר בגין היותה
מחזיקה במקרקעין או
מכל טעם אחר של
אחריות ,או על יסוד כל
סיבה אחרת".
18
בסעיף

58.6

לחוזה

תימחק הפסקה הבאה
בה נקבע" :חובתו הנ"ל
של הקבלן תהא תקפה
אף אם תחויב הרכבת
לניזוק
בתשלום
כלשהוא או לכל אדם
אחר בגין היותו מחזיק
במקרקעין הגובלים עם
שטחי מסילות הברזל
או מכל טעם אחר של
אחריות ,או על יסוד כל
סיבה אחרת" .יתר
הסעיף הינו ללא שינוי.
10

13

מפרט טכני

נספח B1
למכרז -

האם יש הנחיה של הרכבת לא לדומם
מנוע ברכבי הסיור ?
05

בחלק מהמתחמים.

80
ספק
הסר
 נבקש שיירשם כי שכר המינימום לפיו למעןהצמדות
תיקבע ההצמדה הינו שכר המינימום ההצמדה הינה שכר
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בענף
של ענף האבטחה ולא שכר המינימום המינימום
האבטחה ולא שכר
במשק.
במשק
המינימום

הצהרה
וחתימה

כמפורט בנספח .A11
נספח
11

טבלה  - 1.0לעניין עמודה  -Bסה"כ מחיר שעתי
עלות רכבי לרכבי סיור:
אין שינוי
מבוקש לשנות את המחיר לרכב על פי
המכרז.
סיור
עלות חודשית ולא עלות שעתית.

- B

למכרז -טופס
הצעה כספית
-

נספח A11

כללי

למען הסר ספק ,נבקש הבהרה מחלה ,מענק מצוינות
שמחלה ,מענק מצוינות ומתנה בטובין ומתנה בטובין הינם
ישולמו על ידיכם בהתאם לביצוע רכיבי שכר אשר
ישולמו על פי ביצוע
בפועל ,דהיינו "גב אל גב".
("גב אל גב") ,כמפורט
בנספח התמחירי –

למכרז -נספח
תמחירי
10

נספח

 A11למסמכי

המכרז,
למסמך זה.
כללי

-

16

נספח B

18

11

הזמנה
להשתתף
במכרז

כללי

המצורף

לעניין חוק הזכות לעבודה בישיבה ,העמדות יסופקו ע"י
תיקון מספר
התיקון:0לחוק ייכנס לתוקף ב -הרכבת ועל חשבונה,
כידוע
 .0/50/8056נבקש לדעת האם כל בהתאם לנדרש על פי
העמדות בנויות בהתאם לחוק.
דין .
כמו כן ,נבקש לציין שהתאמת עמדות הציוד הנדרש לעמדה
בהתאם לחוק החדש יבוצע על ידיכם
המפורט במפרט הטכני
ובמימון שלכם.
יסופק ע"י הקבלן ועל
חשבונו.

-

טבלה  - 1.8שכר מנהל/ת יחידה:
עלות שכר
נבקש שהשכר יועלה ל 50,000-ש"ח
כוח אדם
5.5
סעיף
בחודש.
הסעיף נותר ללא שינוי.
מנהל/ת
יחידת
אבטחה

1

1.5
 מבוקש לשנות את היחס בשקלול אין שינויהערכה
ההצעה ל  00 -נקודות להערכה כספית המכרז.
כספית +
ו 30-נקודות להערכה מקצועית.

למכרז -טופס
הצעה כספית

במסמכי
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1.8
הערכה
מקצועית
55

הזמנה
להשתתף
במכרז

1.8.58.5.0

00

-

נבקש לקבל הבהרה לגבי אילו תקופות ככל והמציע התקשר
בעבר צריך לציין את ההתקשרות של בעבר עם הרכבת למתן
הדומים
שירותים
המציע עם הרכבת.
במהותם לשירותים
נשוא המכרז ,עליו
לציין את הרכבת כאחד
מלקוחותיו.
ב"תקופת עבר" הכוונה
ל 1-שנים האחרונות.

3

נספח C
05

למכרז -חוזה

08

א'
נספח
לחוזה -מפרט
טכני
נספח -A10

00

03

1

00

31

למכרז -נוסח
מחייב
לערבות
ההצעה

5.0

העמדת רכב  3X3עם זיווד מלא תוך
שעתיים אינה ריאלית ,מבוקש לקבוע הסעיף נותר ללא שינוי.
זמן ריאלי יותר.

8

נספח A10

01

חודשיים קצרה מדי ויש להאריך אותה
בהתאם.

למפרט
הטכני
הזמנה
להשתתף
במכרז

1.8

להערכתנו

תקופת

היערכות

של
הסעיף נותר ללא שינוי.

 - 5אקדח  1האם הדרישה לנשק חדש תחול גם על
מ"מ
החברה הנוכחית במידה והיא תזכה כן.
במכרז?
8.1

במידה ולשינויים יהיו השלכות
כספיות שלא ניתן לצפות מראש ,האם אין שינוי
המכרז
הקבלן הזוכה יקבל שיפוי בהתאם?

-

א .בפסקה השנייה בנוסח ,נבקש
להוסיף את כתובת סניף הבנק כך
שיירשם "ממועד קבלתה בכתובת
_____________ " .זאת על מנת
שדרישה לתשלום תגיע ישירות לסניף אין שינוי
הבנק שטיפל בהפקת הערבות.
"ערבות זו המכרז.
ב .בנוסח הערבות נרשם
תישאר בתוקפה לפחות עד ליום
 ."5.58.8056המילה "לפחות" יוצרת
אי-בהירות לגבי תאריך תוקף הערבות
ולכן נבקש להסירה.
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במסמכי

במסמכי

אגף רכש והתקשרויות
51

הזמנה
להשתתף
במכרז

51.5-51.1

00

58-51

הזמנה
להשתתף
במכרז

53.0
51.3

06

-

נספח C
למכרז -חוזה

08

כללי

נבקש את אישורכם שזהו אופן ההגשה
של המעטפות:
על המציע להגיש שתי מעטפות
חיצוניות ,אחת תסומן כ"-מקור"
ותכיל את מסמכי המקור (למעט
נספחים  Bו )B1-והשנייה תסומן כ-
"העתק" ותכיל את העתק המסמכים.
כמו כן ,כל מעטפה חיצונית תכיל
מעטפה פנימית אשר לתוכה יוכנס
טופס ההצעה הכספית (נספחים  Bו-
 .)B1מעטפה פנימית אחת תכיל
נספחים מקוריים של ההצעה הכספית
והמעטפה השנייה תכיל העתק של
הנספחים.
לחלופין ,נבקשכם להבהיר כיצד להגיש
את מעטפות ההצעה.

על המציע להגיש
מעטפה חיצונית אחת,
אשר תכיל מסמכי
מקור והעתק (למעט
נספחים  Bו)B1-
החיצונית
למעטפה
תצורף מעטפה פנימית
אשר לתוכה יוכנס
טופס ההצעה הכספית
(נספחים  Bו)B1-
במקור  +העתק.

 +בסעיף  53.0נרשם כי לא נדרש להגיש
עם מסמכי ההצעה את נספח  -Cהסכם
התקשרות על נספחיו.
לעומת זאת ,בסעיף  51.3נרשם
שהמעטפה צריכה להכיל את ההזמנה
להשתתף במכרז ,על כל נספחיה ,אין צורך לצרף את
בהתאם לפירוט בסעיף  ,13שכולל את
נספח  -Cהסכם התקשרות על ההסכם  -נספח C
נספחיו.
להצעה.
נבקש את אישורכם כי מסמכי הסכם
ההתקשרות על כל נספחיו אינם
נכללים במסמכים שנדרש להגיש
במסגרת ההצעה.
חוק השומרים ומסירת חזקה -אין
התייחסות לחוק במסמכי החוזה .נוכח
האמור נבקש כי בהסכם שיחתם בין
הצדדים יתווסף סעיף בנוסח כדלקמן:
"מוסכם בין שני הצדדים כי
הימצאותם של העובדים בכל חלק של
האתר לצורך ביצוע השמירה על ידם
לא תתפרש לכל צורך שהוא ,כמסירת אין שינוי במסמכי
ההחזקה באתר וכל צד יהיה מנוע המכרז.
ומושתק מלטעון כי ע"י הסכם זה
נמסרה לקבלן ההחזקה באתר או
בחלק ממנו ולכל צורך או דין שהוא.
עוד מוסכם בין הצדדים ,כי זכויותיהם
וחובותיהם מעוגנות כולן בהסכם זה
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ומוסכם במפורש כי הוראות חוק
השומרים ,התשכ"ז 5106-לא יחולו על
ההתקשרות הנוצרת מכוח הסכם זה".
נספח C
למכרז -חוזה

 1ו53--
51

58 + 1.50

אין הגבלת אחריות .בהתאם נבקש כי
בהסכם בין הצדדים יתווסף הסעיף
הבא:
"מוסכם ומותנה ,כי הקבלן יישא אך
ורק באחריותו החוקית על פי דין,
ובמקרה שתקום חבות כספית כלשהי
של הקבלן מכוח תניות הסכם זה או
הפרתו או מכוח דיני הנזיקין ו/או
מכוח הוראות כל דין אחר ,לא יעלה
השיעור המרבי של הפיצויים ו/או דמי אין שינוי
הנזק שהקבלן יצטרך לשאת בהם על המכרז.
סכום שווה ערך ל 0-חודשי שירות

01

במסמכי

והמזמין ו/או כל הבא מטעמו (לרבות
הקבלן
את
פוטרים
מבטחו)
ומוותרים על כל תשלום העולה על
סכום הפיצוי המרבי כמצוין לעיל .כמו
כן מובהר כי הקבלן לא יישא באחריות
בגין נזקים שייגרמו עקב כוח עליון".
נספח
למכרז
תצהיר
זיקה
+
נספחים ג' 5ו-
ג' 8לחוזה

A6
בעל

60

65

עמוד - 00
בחוברת
ההזמנה
+
עמודים
81-86
בחוברת
החוזה

51

נספח C
למכרז -חוזה

50.5

תצהירים בדבר קיום חוקי העבודה
מטעם בעל הזיקה ובעלי השליטה
במציע:
נבקש כי נוסח התצהירים המופיעים
בנספח  A6למכרז ובנספחים ג 5וג8
לחוזה יותאמו למקרה בו בעל הזיקה
במציע ובעל השליטה בו הינם תאגידים
והמצהיר מטעמם הינו נציג אשר
הוסמך על ידם ליתן את התצהיר .להלן
נוסח מוצע של סעיף  5לתצהיר" :הנני
המוסמך כדין ליתן תצהיר זה בשם
בעל הזיקה/בעל השליטה (בהתאמה)
ומשמש כמנהל ב ______________
(להלן:
ח.פ_____________ .
"החברה")( ".השינוי המוצע מסומן)
נבקשכם לאשר את הנוסח המוצע.

מקובלת.
הבקשה
להודעה זו יצורפו
נספחים ג' 5.5ו-ג'8.5
אשר ימולאו על ידי
מציעים ,אשר בעלי
הזיקה ובעל השליטה
בהם הינם תאגידים.

א .מבוקש במקום המילים "כל דין" הבקשה נדחית .הסעיף
ירשם "דיני מדינת ישראל".
נותר ללא שינוי.
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ב .מבוקש כי במקום "וכל עוד אחריות
הספק קיימת" ירשם "ולעניין ביטוחים
הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה
גם למשך  00חודשים מתום
ההתקשרות".
68

51

נספח C

50.3

נבקש כי ימחקו המילים "או מי מטעם הבקשה נדחית .הסעיף
הרכבת".
נותר ללא שינוי.

50.1

נבקש כי תמחק המילה "הרחבה".

למכרז -חוזה
60

50

נספח C

נותר ללא שינוי.

למכרז -חוזה
63

50

נספח C

50.6

נבקש כי במקום "כל דין" ירשם "דיני הבקשה נדחית .הסעיף
מדינת ישראל".
נותר ללא שינוי.

50.8

א .נבקש כי לאחר המילים "מטעם
הגופים לעיל" ירשם "אשר בהסכמיהם
נכלל פטור הדדי לטובת הקבלן ו/או מי
מטעמו".
לאחר
השנייה
בשורה
כי
נבקש
ב.
המילה "לרכוש" ירשם "מבוטח" הבקשה נדחית .הסעיף
נותר ללא שינוי.
בשורה השנייה.
ג .נבקש כי לאחר המילים "מטעם

למכרז -חוזה
50

נספח C

הבקשה נדחית .הסעיף

למכרז -חוזה
61

הספק" ירשם "והמשמש לביצוע
השירותים" בשורה השלישית.
50

נספח C
60

66

68

50.1

למכרז -חוזה
נספח ה'
לחוזה-
אישור עריכת
ביטוח

נספח ה'
לחוזה-
אישור עריכת
ביטוח

05

05

נבקש למחוק את הסעיף .לחילופין
נבקש כי לאחר המילים "כלפי הרכבת" הבקשה נדחית .הסעיף
ירשם "וכלפי הבאים מטעם הרכבת" .נותר ללא שינוי.

א

ביטוח חבות מעבידים:
א.
התקבלה.
מבוקש להחליף את המילה הבקשה
"הקבלן" במילה "הספק" בכל
מצ"ב נספח ה' לחוזה –
המסמך.
טופס אישור עריכת
מבוקש להוסיף את המילים "(נוסח
ביטוח מעודכן.
חדש)" לאחר המילה "הנזיקין".

ב

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:
התקבלה
הבקשה
מבוקש להחליף את המילה
א.
"הקבלן" במילה "הספק" בכל באופן חלקי .מצ"ב
המסמך.
נספח ה' לחוזה – טופס
אישור עריכת ביטוח
מבוקש להחליף את המילה
ב.
מעודכן.
"דין" במילים "דיני מדינת ישראל".

P.O.B 18085 Tel-Aviv 61180, Israel. Tel: 972-3-6076630 Fax: 972-3-6937416
תח נ ת ת ל  -א ב י ב מ ר כ ז ע " ש ס ב י ד ו ר  ,ת  .ד  , 5 8 0 8 1 .ת " א 0 5 5 8 0
טל 00-0060000 .פקס00-0106350 .
רכבת ישראל בע"מ*5770 I www.rail.co.il I
18

אגף רכש והתקשרויות
מבוקש להחליף את המילה
ג.
"לכלול" במילה "לשפות".
מבוקש להוסיף את המילים
ד.
"בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי
הספק" לאחר המילה "הרכבת"
בפסקה השנייה.
מבוקש להוסיף את המילים
ה.
"למעט פריט הרכוש עליו עובדים
במישרין" לאחר המילים "צד שלישי"
בפסקה השלישית.
מבוקש להוסיף את המילים "בתנאי
כי כל המחזיק בנשק באישור הספק
היה בזמן האירוע בעל רישיון בר תוקף
לנשיאת כלי נשק" לאחר המילה
"ותחמושת" בפסקה הרביעית.
נספח ה'
לחוזה-
אישור עריכת

05

ג

ביטוח אחריות מקצועית:
נבקש להחליף את המילה
א.
"הקבלן" במילה "הספק" בכל
המסמך.
נבקש להחליף את המילה
ב.
"דין" במילים "דיני מדינת ישראל".
נבקש להוסיף את המילים
ג.
"בתום לב" לאחר המילה "מטעמו"
בשורה הרביעית.
נבקש להחליף "8,000,000
ד.
 "₪ב " $5,000,000למקרה ו-
 $8,000,000לתקופת ביטוח".
נבקש להוסיף את המילים
ה.
"בתנאי כי כל המחזיק בנשק באישור
הספק היה בזמן האירוע בעל רישיון בר
תוקף לנשיאת כלי נשק" לאחר המילה
"ותחמושת" בפסקה השנייה.
נבקש להוסיף את המילים
ו.
"במכוסה -בלבד שנבע מרשלנות או
השמטה של הספק" לאחר המילים
"מקרה ביטוח" בפסקה השנייה.
נבקש להחליף " "58ב"0" -
ז.
בפסקה השלישית.
נבקש להוסיף את התאריך
ח.
 5/6/5188בפסקה השלישית.

כללי
סעיף 5

נבקש למחוק את המילים "והבאים הבקשה נדחית .הסעיף
מטעם הרכבת"
ומנהליה".ולהחליפן במילים נותר ללא שינוי.
"עובדיה

ביטוח

61

80

נספח ה'
לחוזה-

08

התקבלה
הבקשה
באופן חלקי .מצ"ב
נספח ה' לחוזה – טופס
אישור עריכת ביטוח
מעודכן.

P.O.B 18085 Tel-Aviv 61180, Israel. Tel: 972-3-6076630 Fax: 972-3-6937416
תח נ ת ת ל  -א ב י ב מ ר כ ז ע " ש ס ב י ד ו ר  ,ת  .ד  , 5 8 0 8 1 .ת " א 0 5 5 8 0
טל 00-0060000 .פקס00-0106350 .
רכבת ישראל בע"מ*5770 I www.rail.co.il I
19

אגף רכש והתקשרויות
אישור עריכת
ביטוח

85

88

נספח ה'
לחוזה-
אישור עריכת
ביטוח
נספח ה'
לחוזה-
אישור עריכת

08

כללי
סעיף 8

נבקש למחוק את המילים "ו/או מי
הבקשה נדחית .הסעיף
מטעמה".
נותר ללא שינוי.

08

כללי
סעיף 3

נבקש להוסיף את המילה
א.
"לרעה" לאחר המילה "יצומצמו".
ב .נבקש להוסיף את המילים " אם הבקשה נדחית .הסעיף
תימסר לכם" לאחר המילה "אלא" נותר ללא שינוי.

ביטוח

80

בשורה השנייה.

נספח ה'
לחוזה-
אישור עריכת
ביטוח
נספח ה'
לחוזה-

08

08

כללי
סעיף 0

א .נבקש להוסיף את המילים "עפ"י הבקשה נדחית .הסעיף
הרחבות
הראל  "6/8055לאחר המילה נותר ללא שינוי .יחד
"מקצועית".
תיקון
זאת,
נבקש להוסיף " "8050לאחר עם
ב.
בהתאם על גבי האישור
המילה "מהדורה".
בכתב יד– יתקבל.

כללי

נבקש להוסיף את החותמות:

אישור עריכת
ביטוח

הבקשה התקבלה .ניתן
להוסיף את החותמות
הנ"ל לאישור עריכת
הביטוח.

83

הזמנה
להשתתף

81

קיומו
של

בעמוד  85בסעיף  58נרשם כי יש אומדן ככל ותתקבל הצעה
למכרז ,ובמידה וההצעות יהיו גבוהות הנמוכה משמעותית

אומדן
למכרז

הרכבת
מהאומדן ,הרכבת יכולה לפסול את מהאומדן,
המכרז .במידה וחברה תגיש הצעה תפעל בהתאם לסעיף
נמוכה משמעותית מהאומדן  ,היא  1.5.0או סעיף 1.8
למסמכי המכרז ,או
תיפסל ?
בהתאם לכל זכות
הנתונה לה מכוח
הוראות החוק ותקנות
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המכרזים,
חובת
התשנ"ג .5110
מפרט טכני

סעיף
0.0.5
עמוד 80

מפרט טכני

סעיף
0.8.8

טופס הצעה
כספית

טבלה
 1.3עלות
אימונים

80

86

נבקש לקבל כמות נדרשת לפריט עבור כמפורט בנספח
ציוד חומ"ס.
למסמכי המכרז

A4

–
מפרט ציוד נדרש למתן
שירותים.

נרשם כי במידה וחטיבת האבטחה
תחליט להוסיף ימי הכשרה החברה
תישא בעלות תוספת זו עד  0ימים .הסעיף נותר ללא שינוי.
נבקש לבטל סעיף זה .

88

בטבלת טופס הצעה כספית נדרש
להציג מחיר לאימונים .להבנתנו
רכיבים אלו מגולמים במחיר לשעה .עלות ימי הריענונים
מה מטרת הצגת מחיר העלות ? נבקש משולמת בנפרד.
הבהרה .
מבוקש לקבל את כמות המשמרות לא בוטלו משמרות
שבוטלו בשנתיים האחרונות שבגינם בתקופת ההתקשרות
נדרש הקבלן לשלם לעובדיו ?
הקודמת.

81
הזמנה

11

51.8

עובד שנקלט לעבודה
אצל המציע הזוכה
חילופי
במסגרת
מעסיקים ועבד שנה
אחת רצופה לפחות
אצל הקבלן הקודם
ייספר וותקו אצל
10

הזמנה

00

83

הקבלן הנוכחי כ – 58
העסקה.
חודשי
דוגמא :לאחר שעובד
זה ישלים  83חודשים
במסגרת העסקתו אצל
האם  00חודשי העסקה חלים גם המציע הזוכה יהיה
מתקופתו של הקבלן הנוכחי או רק זכאי למענק התמדה
מכניסת המכרז החדש לתוקף ?
כאמור בסעיף זה .עובד
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חדש (שלא עבד אצל
הקבלן הקודם טרם
המעסיקים)
חילופי
שישלים באופן רצוף
תקופת עבודה של 00
חודשים רצופים יהיה
זכאי לקבלת מענק
התמדה.
מבוקש לקבל את כמות בדיקות לא
הפוליגרף הנדרשות בשנה וכן מי המכון מוגדרת ,במידה ואכן
המאושר ?
נדרש לבצע -מבצעים.
קיימת

15

הוראות
ביטחון

6

5

משתנה
לפרויקטים
18

מפרט טכני

0.0

0

מבוקש לשנות את הסעיף כך שהקבלן
יפוצה גב אל גב עבור הסעת עובדים
לעמדות חריגות שכן אין ביכולתנו
לחזות את עלויות ההסעות לעמדות
שאינם קימות כרגע

מפרט טכני

0.0

0

בהתאם
של

הרכבת .היקף השעות
במסמכי
מבוקש לקבל את היקף השעות שפורט
שנצרכו בשנתיים האחרונות בעמדות המכרז ,הינו הערכה
השטח ?
בלבד.
אין

10

כמות

שינוי

במסמכי

המכרז.
יובהר ,כי בגין הסעות
מרוחקים,
לאתרים
ככל ויידרשו ,על המציע
הזוכה לשאת בעלויות
אלו.

מפרט טכני

6

3.8

מבוקש לדעת מהם מערכות הבקרה איתוראן ,כפי שמופיע
המאושרת (לדוגמא פוינטר) ?
במפרט הטכני.

מפרט טכני

6

3.0

מבוקש לדעת את עלות ההתקנה כ  ₪ 5,800 -בתוספת
והפירוק של המערכת ?
מע"מ.

13

11

10
מפרט טכני

6

3.6
נספח

16
מפרט טכני

1

A2/A3

מבוקש לדעת את כמות הרכבי גיבוי
שהחזיק הקבלן הקיים לצורך מתן רכב חלופי אחד.
מענה כרכב חילופי ?
מבוקש לקבל את מפרט בדיקת מבחני מיון במרכזי
ההתאמה לכלל בעלי התפקידים.
הערכה.
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באחריות הזוכה להציג
בי"ס להכשרת בקרים
המאושר ע"י חטיבת
האבטחה מ"י ,ויאושר
מבוקש לדעת איזה בית ספר מאושר ע"י אגף הביטחון
להדרכה המתייחס לסעיף ?5.8.6
ברכבת.

18

מפרט טכני

1

5.8.6

11
מפרט טכני

50

.8.8.3

500

מפרט טכני

50

8.8.3

התכנים נקבעים ע"י
מבוקש לקבל את תכנית ההדרכה אגף הביטחון ,יש
הספציפית לחומ"ס ?
להתייחס לימי הקורס.
באחריות הזוכה להציג
להכשרה
בי"ס
המאושר ע"י חטיבת
האבטחה מ"י ,ויאושר
מבוקש לדעת איזה בית ספר מאושר ע"י אגף הביטחון
להדרכה המתייחס לסעיף ? 8.8.3
ברכבת.
החפיפה
האם
לדעת
מבוקש
והתרגילים שמבצע הרמ"ש הינה כחלק
ממשמרת העבודה או שמגיע רמ"ש

מפרט טכני

55

0.5.0

נוסף מעבר לתקן השעות לצורך העברת חלק ממשמרת העבודה
חפיפות ותרגילים ? במידה ומגיע של הרמ"ש.
רמ"ש נוסף מבוקש לדעת האם המזמין
משלם עבור השעות הנ"ל או שעל
המציע לתמחר זאת בהצעתו ?

מפרט טכני

55

0.0.3

מבוקש להבהיר מהי עמדת רמ"ש עמדה אופציונאלית.
אופציונאלי ?

505

508

כמפורט במפרט הטכני
500

נספח  A1מפרט רכבי

מפרט טכני

50

5.0.5.5

503
מפרט טכני

58

5

501
מפרט טכני

50

8

מבוקש לדעת את תדירות החלפת
ביטחון.
הרכב ?
מבוקש לדעת היכן יוצב המשרד
והמחסן לרכז הלוגיסטיקה והאם אשדוד או ב"ש ,לזוכה
למציע ישנם עלויות בגין כך כגון אין עלויות בגין מיסים.
תשלומי חשמל ,ארנונה ,מים וכיוצ"ב ?
כלל אנשי הסגל יוצבו
מבוקש לדעת היכן יוצב משרד באותו המתחם (אשדוד
למזכירת מנהל היחידה והאם למציע או ב"ש).
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ישנם עלויות בגין כך כגון תשלומי
חשמל ,ארנונה ,מים כיוצ"ב.
500
מפרט טכני

53

0.5.5.1

מבוקש לדעת מי מבעלי התפקיד
אחראי לבצע סידורי עבודה ,הסעות
למאבטחים ובקרים המציע הזוכה.
וכיוצ"ב
במתחמים ?

506
נספח -A3
מפרט טכני
508

מבוקש לקבוע תקרה לנסיעה בכביש 0
לכל בעל תפקיד וכן לקבעו שכבישי ללא הגבלה.
אגרה נוספים התשלום יחול על העובד

נספח -A3
מפרט טכני

501
מפרט טכני

83

5

81

555
מפרט טכני

81

558
מפרט טכני

81

מבוקש להבהיר למי יש לספק מכשירי
קשר .כמו כן מבוקש לקבוע מכשיר
המאפשר מתן שירות שכן רשת מירס מירס או מוטורולה.
אינה מסוגלת לספק מכשירים חדשים
ולתת מענה הולם.

8

אבקשכם לקבוע את כמות הכספות
שצריך לספק האם לכלל המתחמים או כמפורט
הטכני.
 0בלבד בהתאם לעמוד  51סעיף .8

0

מבוקש להבהיר מהי כמות השכפ"צ  +כמפורט
קסדה שצריך לספק.
הטכני.

550
מפרט טכני

מבוקש להבהיר מה הכוונה בסעיף אמור לאייש מתחם
שמצוין " 5אופציונאלי" ?
חדש שייפתח.

0.3

במפרט

במפרט

מבוקש לקבל את המפרט הטכני שכפ"צ קרמי אשר עבר
המאשר את סוג השכפ"צ
בחינה בליסטית.
מבוקש להוסיף שבמידה ויהיה שינוי

550

553

מפרט טכני

80

5.5

בהכשרות ישלם המזמין גב אל גב את הסעיף נותר ללא שינוי.
תוספת העלות.

מפרט טכני

80

8.8.8

מופיעים
התכנים
מבוקש לקבל את תכנית הקורס העיוני במפרט הטכני.

מפרט טכני

81

8.1.8

מבוקש לדעת את כמות השעות שיש בהתאם לשעות היום
לשלם לחניכים בכל יום בקורס ?
בקורס.

חוזה

0

0.55.5

551
550

מבוקש לדעת האם האמצעים כמפורט
הנדרשים בחירום הנם האמצעים הטכני.
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אגף רכש והתקשרויות
המסופקים בהתאם לטבלאות במכרז
או שישנם אמצעים נוספים שנדרש
לספק ?
כפי הידוע לכם המאבטחים בהתאם
לדרישתכם הנם משוחררי צבא שהיו
בשרות קרבי ולכן מבצעים שירות
מילואים ויגויסו בשעת חרום .לכן על
הרכבת לקחת את העניין בחשבון

556

חוזה

0

0.55.5

558

חוזה

50

8.6

551

חוזה

58

1.51

אין שינוי במסמכי
הרכבת
המכרז.
רשאית ,לפי שיקול
הבלעדי,
דעתה

בבקשות
ולצמצם את כמות פעילות האבטחה להתחשב
ולא לחייב את הקבלן לעמוד בכל קבלן לצמצום משימות
משימותיו .מבוקש לשנות את הסעיף במצב של שעת חירום.
הנ"ל בהתאם.
לרישא של סעיף 8.6
לחוזה (לפני המילים
ומוסכם"),
"מוצהר
יתווסף המשפט הבא:
אבקשכם להוסיף "למעט הנאמר "מבלי לגרוע מהאמור
בנספח ד'".
בנספח ד'".

לתשומת לבכם התראה מנהלית הינה
בגין אזהרה לחברה ויש באפשרות
החברה להתגונן בפניה .לכן יש לשנות
את הסעיף כך שהרכבת רשאית להביא
הסכם זה לידי סיום רק לאחר תום
ההליכים וככל שהחברה תורשע בפסק

בסיפא לסעיף 1.51
לחוזה יתווסף המשפט
הבא" :יובהר ,כי טרם
ההסכם,
ביטול
התייחסות
תתבקש
הקבלן ותיקון ההפרה
ההתראה
נשוא
המנהלית תוך לא

דין חלוט בגין התראה זו.

יאוחר מ 6-ימים".
אין שינוי במסמכי
המכרז.

580
חוזה

50

50.3

מבוקש להוסיף לסעיף " ובתנאי כי
ניתנה לקבלן האפשרות מראש להתגונן תשומת הלב לסעיף
בפני תביעה/דרישה זו".
 50.51הקובע כי
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"הרכבת תיידע את
הקבלן אודות כל
דרישה ו/או תביעה
משפטית שהוגשה נגדה
במקרים המפורטים
לעיל בסעיף זה".

אבקש להוסיף לסעיף " ובתנאי כי אין
ניתנה לקבלן האפשרות מראש להתגונן המכרז .ראו תשובה
בפני תביעה/דרישה זו".
בסעיף  580לעיל.
שינוי

585
חוזה

53

50.53

588
חוזה

53

50.50

במסמכי

אבקש להוסיף לסעיף " ובתנאי כי אין שינוי במסמכי
ניתנה לקבלן האפשרות מראש להתגונן המכרז .ראו תשובה
בפני תביעה/דרישה זו".
בסעיף  580לעיל.
הבקשה מקובלת.
בסיפא לסעיף 50.56
יתווסף
להסכם,
המשפט הבא" :יובהר,
כי ככל ופג ההסכם
תקופת
(לרבות
ותוארך
אופציה),
בהתאם
הערבות
לסעיף זה ,סכום
המוארכת
הערבות
לגובה
עד
תהא

580

חוזה

53

583
חוזה

56

התביעה/ות
המשפטית/יות".

50.56

אבקש להוסיף כי הערבות תוארך עד
לגובה העלות של התביעה המשפטית
ולא מעבר לכך.

53.1

מבוקש לבטל את הסעיף שכן הוא אינו אין שינוי
פרופורציונאלי.
המכרז.
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במסמכי

אגף רכש והתקשרויות
581

ה'
נספח
–
לחוזה
אישור עריכת
ביטוח

מבוקש להפחית את גובה הכיסוי
הביטוחי הנדרש לביטוח אחריות כלפי הבקשה נדחית .הסעיף
צד שלישי ולהעמידו על  1מיליון  .₪נותר ללא שינוי.
לאור ניסיוננו במכרזים בעלי היקפים
דומים זהו גובה הכיסוי הנדרש.
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המשך  -נספח A6
תצהיר בעל זיקה למציע בדבר שמירה על זכויות עובדים
(נדרש להוכחת עמידה בתנאי המקדמי בסעיף )3.5
מכרז מס'  33731הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שמירה ואבטחה במתחמי
הרכבת באזור הדרום
הנני המוסמך כדין ליתן תצהיר זה בשם בעל הזיקה/בעל השליטה (בהתאמה) ומשמש כמנהל ב
______________ ח.פ( _____________ .להלן" :החברה") .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב
כדלקמן:
.5

הנני בעל זיקה* בחברת ____________________________ בע"מ ,ח.פ
_______________ (להלן" :המציע") ואני עושה תצהירי זה בשמי כבעל זיקה למציע.

.8

הנני מצהי ר בדבר קיום חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים ,לפי דיני העבודה ,צווי
הרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או
השירותים כדלקמן:
 8.5יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי לא הורשעתי בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז בשל הפרת דיני העבודה;
או
הנני מצהיר כי הורשעתי בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז בשל הפרת דיני העבודה ,יש לפרט ההרשעות:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________
 8.8יש לסמן  Xבריבוע המתאים:
הנני מצהיר כי לא נקנסתי על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה
שקדמה למו עד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי
מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים.
או
הנני מצהיר כי נקנסתי ביותר משני קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד
הכלכלה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בשל הפרת דיני
העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות שונים .יש לפרט
הקנסות:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________
או
הנני מצהיר כי נקנסתי בפחות בקנס אחד או בשני קנסות על ידי מינהל ההסדרה
והאכיפה במשרד הכלכלה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
בשל הפרת דיני העבודה .יובהר ,כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ,ייספרו כקנסות
שונים .יש לפרט הקנסות:
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________
.3

*לעניין תצהיר זה" ,בעל זיקה" – כמשמעותו בסעיף 8ב לחוק עסקאות עם גופים
ציבוריים.

זה שמי ,זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.
שם ושם משפחה בעל
_______________________

זיקה:

חתימה:

______________________

אישור עו"ד
הריני

לאשר

כי

ביום

______________________

עו"ד__________________________

מרח'

התייצב

___________________

מר

בפני
/

גב'

____________________ המוכר לי באופן אישי  /אשר זיהיתיו 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.

____________________

___________________

חתימה  +חותמת

תאריך

*מובהר ,כי על כל בעלי הזיקה למציע למלא ולחתום על התצהיר המצ"ב כנספח .A6
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נספח ג'3
תצהיר בגין חוקי העבודה המחייבים
הנני המוסמך כדין ליתן תצהיר זה בשם בעל הזיקה/בעל השליטה (בהתאמה) ומשמש כמנהל ב
______________ ח.פ( _____________ .להלן" :החברה") .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת ,שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.5

הנני בעל השליטה ומשמש כמנהל בחברת __________ ח.פ( _______ .להלן –
החברה).
הנני נותן תצהירי זה בקשר להסכם עם רכבת ישראל בע"מ.

.0

החברה מקיימת ותקיים את הוראות חוקי העבודה ותקנותיהם ,צווי ההרחבה
וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים ,לרבות החוקים וצווי ההרחבה המפורטים להלן:

.8

א .חוק שירות תעסוקה ,תשי"ט – ; 5111
ב .חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א – ; 5115
ג .חוק דמי מחלה תשל"ו – ; 5160
ד .חוק חופשה שנתית תשי"א – ; 5110
ה .חוק עבודת נשים ,תשי"ד – ; 5113
ו .חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו – ; 5101
ז .חוק עבודה הנוער ,תשי"ג – ; 5110
ח .חוק החניכות ,תשי"ג – ; 5110
ט .חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תשי"א – ; 5110
י .חוק הגנת השכר ,תשי"ח – ; 5118
יא .חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג – ; 5100
יב .חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה – ; 5111
יג .חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ; 5186
יד .חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב – ;8008
טו .חוק עובדים זרים ,תשנ"א – ;5115
טז .החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח – ;5118
יז .חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח – ;5188
יח .חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ;5188
יט .חוק מידע גנטי ,התשס"א;8000 -
כ .חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א;8005 -
כא .חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו;5110-
P.O.B 18085 Tel-Aviv 61180, Israel. Tel: 972-3-6076630 Fax: 972-3-6937416
תח נ ת ת ל  -א ב י ב מ ר כ ז ע " ש ס ב י ד ו ר  ,ת  .ד  , 5 8 0 8 1 .ת " א 0 5 5 8 0
טל 00-0060000 .פקס00-0106350 .
רכבת ישראל בע"מ*5770 I www.rail.co.il I
31

אגף רכש והתקשרויות
כב .צו ההרחבה שעניינו ביטוח פנסיוני מקיף במשק;
כג .צו ההרחבה בדבר תלשום דמי הבראה;
כד .צו ההרחבה בעניין קיצור שבוע העבודה;
כה .צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.
כו .צווי ההרחבה בענף השמירה והאבטחה.
כז .צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים,
תשע"ג.8050-
 .1זהו שמי ,זו חתימתי והאמור בתצהירי אמת.

חתימה
______________

אימות עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מאשר כי ביום _______ הופיע בפני ____________ ת.ז.
__________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת שאם לא כן יהא צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו.
__________________
_____________ ,עו"ד
מ.ר__________ .
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נספח ג'1
תצהיר אי הרשעה והטלת עיצומים
הנני המוסמך כדין ליתן תצהיר זה בשם בעל הזיקה/בעל השליטה (בהתאמה) ומשמש כמנהל ב
______________ ח.פ( _____________ .להלן" :החברה") .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת ,שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.5

הנני בעל השליטה ומשמש כמנהל בחברת __________ ח.פ(________ .להלן –
החברה).

.8

הנני נותן תצהירי זה בקשר להסכם עם רכבת ישראל בע"מ.

.0

הנני מצהיר שאני ו/או החברה ו/או חברות אחרות בשליטתי ,לא הורשענו בכל ערכאה
שהיא בדין פלילי ולא הושתו עלי ו/או על החברה ו/או על חברות אחרות בשליטתי קנסות
על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי העבודה וכי לא
הושתו עליי ו/או על החברה עיצומים כספיים מכוחו של חוק הגנת השכר (עיצום כספי),
התשס"ט 8001-או מכוחו של חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה ,התשע"ב – .8055
 .3זהו שמי ,זו חתימתי והאמור בתצהירי אמת.

חתימה
_______________

אימות עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מאשר כי ביום _______ הופיע בפני ____________ ת.ז.
__________  ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת שאם לא כן יהא צפוי לעונשים
הקבועים בחוק ,אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו.
__________________
_____________ ,עו"ד
מ.ר__________ .
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נספח ה'
אישור עריכת ביטוח
תאריך___/___/____ :
לכבוד
רכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת")
באמצעות אגף כספים  -מחלקת ביטוח
מתחנת הרכבת תל אביב מרכז ,ת .ד 58081 .תל אביב 05580
א.ג.נ,.
הנדון"( ___________ :הספק")
הננו מתכבדים לאשר בזאת ,כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן ,על שם הקבלן בין היתר
בקשר עם אספקת שירותי שמירה ואבטחה במתחמי הרכבת באזור הדרום וכן השירותים הנלווים
(להלן" :השירותים") ,בין היתר ,בקשר עם חוזה שנערך ביניכם לבין הקבלן כמפורט להלן:
א .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבות הספק על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים ,התש"ם 5180-כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן ,בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק
נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה מקצועית תוך כדי ועקב ביצוע השירותים ,בגבול אחריות של
 ₪ 80,000,000לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת היה ויטען ,לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית ,כי על
הרכבת מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן.
ב .פוליסה מס' _______________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הספק לרבות שלוחיו ועובדיו על פי דין ,בגין אובדן
ו/או נזק שייגרמו לגוף ו/או רכוש ,לרבות הרכבת ,עובדי הרכבת או מי מטעם הרכבת בקשר עם או
במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של  ₪ 80,000,000לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק והבאים מטעמו בכפוף
לסעיף "אחריות צולבת".
רכוש הרכבת נחשב כרכוש צד שלישי.
הביטוח אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,תביעות תחלוף מצד המוסד
לביטוח לאומי ושימוש בכלי נשק ותחמושת.
ג .פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום ____________ עד ליום ____________
ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריותו החוקית של הספק לרבות שלוחיו ועובדיו על פי כל דין
בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש
שנגרם לאחר המועד למפרע בשל הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה מצד הקבלן ו/או הבאים
מטעמו ו/או עקב השירותים שסופקו על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעמו ,וזאת בגבולות אחריות בסך של
 ₪ 8,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
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הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בקשר עם שימוש בכלי נשק ותחמושת ,אי יושר עובדים ,חריגה מסמכות
בתום לב ,אובדן שימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח מכוסה ,הפרה של חובת הסודיות בתום לב והפרה
של חוק הגנת הפרטיות בתום לב.
הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על הרכבת עקב מעשה ו/או
מחדל של הקבלן ו/או של מי מהבאים מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הקבלן כלפי הרכבת.
הביטוח כולל תקופת גילוי בת  58חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה .הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע
שאינו לפני _______________.
כללי
 .5הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי הרכבת והבאים מטעם הרכבת ,ובלבד
שהוויתור על זכות התחלוף כאמור ,לא יחול לטובת אדם ,שגרם לנזק בזדון.
 .8חובת תשלום דמי הביטוח בעבור הפוליסות הנ"ל ו/או חובת הנשיאה בהשתתפות העצמית הנקובה
בהן ,אינה חלה על הרכבת ו/או מי מטעמה.
 .0הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי הרכבת ,ואנו מוותרים
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרכבת.
 .3הננו מתחייבים ,כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח,
המצוינת בהם ,אלא בהודעה מראש בת  00יום לרכבת ,בכתב בדואר רשום.
.1

מוסכם בזה כי בכל מקום באישור בו צוין" :הרכבת" הכוונה גם ל"מדינת ישראל -משרד
התחבורה".

.0

נוסח הפוליסות (למעט לעניין הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית) הינו בהתאם לנוסח הידוע
כ"ביט" מהדורה _____ ,בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

(חתימת
המבטח)

(שם החותם)

(חותמת
המבטח)

(תפקיד
החותם)
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