שאלות הבהרה רכבת ישראל
פנייה לקבלת הצעות להסכם מסגרת שנתית ,כלל רכבתי לאספקת מחשבים ומסכים  -מכרז 31082
נושא

שאלה/הבהרה

סעיף
מסמכי הבקשה
1.5

מבוקש להבהיר כי פנייה למציע שני לאחר חלוף תוקף ההצעה,
תהיה טעונה הסכמת המציע להתקשרות.

2.2

מבוקש להבהיר האם ניתן כי הארכת תקופת ההתקשרות תהיה
טעונה הסכמת הספק .לחילופין ,מבוקש כי הזכות להארכה
אוטומטית תעמוד לרכבת ישראל רק בגין האופציה הראשונה
ולאחריה תהיה טעונה הסכמת הספק.

3.3

 .1מדובר בסכום גבוה לערבות הצעה ,מבוקש להבהיר האם ניתן
להפחית את גובה הערבות לסך של ?₪ 25,000
 .2נבקש להבהיר כי חילוט הערבות ייעשה בגין נזקי לאומית בפועל
וכי הערבות לא תחולט במקרים של סיכול  /כוח עליון ו/או בשל
נסיבות שאינן תלויות במציע.
מבוקש להבהיר כי בטרם תחולט הערבות תינתן לספק הודעה מראש
ובכתב אודות הכוונה לחלט ,תוך מתן הזמדנות לתיקון.

5.25

זמן אספקה נבקש להאריך – כ  12-ימי עבודה או בהתאם
למלאי/שינויי קונפיגורציה

6.2

מבוקש כי במקרה של הקטנת השירותים יופחת סכום הערבות
הנדרש בהתאמה.
נספח  A3התחייבות לשמירת סודיות

1

מבוקש להחריג:
 .1מידע אשר בחזקת נחלת הכלל
 .2מידע שהגיע לספק ו/או מי מטעמו מידי צד ג' שלא עקב
הפרת חובת סודיות
 .3מידע שפותח באופן עצמאי על הספק ו/או מי מטעמו שלא
תוך שימוש במידע הסודי.
 .4מידע שהיה בהספק ו/או מי מטעמו קודם למסירתו על ידי
הרכבת.

6

אין זה מקובל לבקש מעובדי הספק להתחייב ישירות מולה לקוח.
עובדיו חתומים על הסכמי סודיות במסגרת חוזי העסקתם
וההתחייבות הינה גם כלפי לקוחות החברה .מבוקש למבטל את
הדרישה להחתימם ולהסתפק בהבאת הנספח לידיעתם.

14.4

היות ותוקף ההצעה תלוי במועד האחרון להגשת ההצעות והיות
והסעיף מאפשר לרכבת ישראל דחייה שאינה מוגבלת בזמן להגשת

המכרז ,מבוקש ,כי בכל מקרה ייקבע כי תוקף ההצעה הינו  120יום
מהמועד המקורי להגשת ההצעות.
נספח  Bתנאים כלליים

6

7א

נבקש להבהיר האם ניתן כי כמקובל בתחום ,האחריות לא תכלול
טיפול בנזק ו/או תקלה ו/או פגם ו/או קלקול במערכות/ציוד/רכיב
מרכיביהם (להלן" :הציוד") אשר נגרמו בשל המקרים המפורטים
להלן:
 .1שימוש או הפעלה לא נכונים של הציוד.
 .2ביצוע עבודה ,שינויים או תיקונים בציוד או בכל חלק ממנו
ובכלל זה ממשק הציוד עם מערכות אחרות של הרכבת על
ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או מי מטעמו.
 .3שימוש בתוכנה ,חומרה או מוצרים אחרים שלא סופקו
ע"י הספק.
 .4השחתה ,פגיעה מכוונת ,מעשה זדון ,תאונה ,כוח עליון או
פגעי טבע למיניהם ,הזנחה ,שימוש לא נכון ,נזק בשל אש
או מים ,הפרעות חשמליות ,ביצוע עבודה או שינויים שלא
ע"י הספק או מי מטעמו או סיבות אחרות שמעבר
לשליטתו של הספק.
 .5תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום
סביבת עבודה נאותה.
 .6הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או
תקלות שיגרמו בשל מערכות הרכבת ו/או בשל כל רשת
תקשורת אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל מרכיב תקשורת
אחרת.
מבוקש להחריג הזמנות שבוצעו לא ניתן לבטלן.

15

מבוקש למחוק את המילה "בעקיפין" בשורה הרביעית.
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף:
"למעט במקרים בהם הנזק נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של
הרכבת ו/או מי מטעמה".

6.5

מבוקש למחוק את המילים " :עקיף".
כמו כן ,מבוקש כי ששיפוי  /פיצוי יהא כנגד פסק דין חלוט/הסכם
פשרה ובכפוף לכך שהרכבת העבירה לספק את התביעה/הדרישה
מיד עם קבלתה ,אפשרה לספק לשלוט בניהול ההגנה ולא התפשרה
ללא אישורו מראש ובכתב.

כללי

מבוקש להבהיר האם ניתן כי אחריות הספק היא אחריות על פי דין
ולנזק ישיר בלבד.
כמו כן וכמקובל בתחום ,האם ניתן כי היקף חבות הספק תוגבל
לסכום ששולם לו בפועל ע"י הרכבת במשך  12החודשים הראשונים
ממועד חתימת ההסכם?
נבקש להבהיר כי אחריות הספק לא תחול במידה והנזק/הפגיעה
נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או זדון של הרכבת ו/או מי
מטעמה.

