אגף רכש והתקשרויות
 03יולי 2022

הנדון  :הודעה מס'  1למציעים
מכרז מס  -12113הזמנה למתן שירותי תחזוקת עגורנים באתרי רכבת ישראל
מענה לשאלות הבהרה
 .1המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי  ,13.07.2022עד השעה 13:00
 .2לאור שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון ,מצאה הרכבת
לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
 .3למען 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.
 .4כאמור במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעות במכרז.
 .5יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.
 .6להלן המענה:
מסמך וסעיף

תשובת הרכבת

שאלה

נספח – B1
נספח
התמורה

איך והאם תשולם חומרים במקרה של תחזוקה מתוכננת לא תשלום
מתכלים לצורך ביצוע תחזוקה תמורה נוספת עבור חומרי סיכה  ,שמנים
וחומרי ניקוי .
חודשית בעגורן?

.2

סעיף א'
נספח – B1
נספח
התמורה

האם מחיר שעת עבודה הוא כן
לטכנאי אחד?

.3

סעיף ב'
נספח – B1
נספח
התמורה

.4

סעיף ב'
נספח – B1
נספח
התמורה

.5

סעיף ב'
מפרט
סעיף 1.13

.1

האם יתשולם מחיר שעת עבודה בוודאי  ,עבור כול טכנאי הנדרש לביצוע
עבור צוות של  2טכנאים כפי מטלה ישולמו שעות עבודה כנדרש .
שנדרש על פי הוראות עבודה
בגובה?
האם ישולמו הוצאות נסיעה ( לא .
שעות נסיעה והוצאות רכב
לקילומטר) במקרה של תיקון
שבר?
מחירון הספק (במיוחד של ספק מחיר הפריט/החלק בהוכחת הקניה יכלול
מחו"ל) כהוכחת קניה אינו משקף את הוצאות היבוא ו/או המשלוח.
עלות ריאלית של החלק כי עלויות
יבוא/משלוח יכולים להוסיף עוד
 .20-100%איך תחושב עלות החלק
במקרה זה?
טל 08-6533715 .פקס086533720 .
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בברכה,
נועה גונן דבורה
רכזת התקשרויות

טל 08-6533715 .פקס086533720 .
רכבת ישראל בע"מ*5770 I www.rail.co.il I
2

