אגף רכש והתקשרויות
 8בדצמבר 2019

הנדון  :הודעה מס'  2למציעים
מכרז פומבי מס'  – 11830שרותי ייעוץ תעשיה וניהול ,תמיכה וליווי מקצועיים
בתחומי ארגון ושיטות ברכבת ישראל
מענה לשאלות הבהרה

.1

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

.2

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

.3

תשומת לבכם כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  16.1.2020עד השעה .13:00

.4

יצוין כי המענה למציעים המסומן כנספח  1להודעה מס'  2יצורף לחוזה ,ויהווה חלק נפרד
הימנו .החוזה שיישלח למציע הזוכה במכרז יעודכן בהתאם לאמור בהודעה זו.

.5

לתשומת לבכם ,הודעה זו ממוספרת כ"הודעה מס'  2למציעים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
ההזמנה .יובהר ,כי יתר תנאי המכרז ללא שינוי.

.6

תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה.

בברכה,
סיגל בן שמואל
מרכזת תחום רכש והתקשרויות
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אגף רכש והתקשרויות
נספח 1
מכרז פומבי מס'  – 11830שרותי ייעוץ תעשיה וניהול ,תמיכה וליווי מקצועיים בתחומי ארגון ושיטות ברכבת ישראל

1

המסמך אליו
מתייחסת
השאלה
מסמכי
המכרז

עמוד
וסעיף
10.1.2
מנהל
הפרויקט
ואנשי
הצוות

2

מסמכי
המכרז

10.2

3

מסמכי
המכרז

10.1.1

שאלה

תשובת הרכבת

האם ניתן להוסיף לרשימת התארים הרלוונטיים לאנשי הצוות באשר לתואר אקדמאי לאנשי הצוות  -סעיף  10.1.2יעודכן
גם תואר שני פסיכולוגיה ארגונית ,ייעוץ ארגוני ,מנהל עסקים כמפורט:
" יובהר כי בנוסף לתואר מהנדס תעשיה וניהול הנדרש
וכלכלה?
בס"ק  1+2לאמת מידה  - 10.1.2ניתן להציג לחילופין
תואר שני בתחומים :פסיכולוגיה ארגונית ,ייעוץ ארגוני,
מנהל עסקים וכלכלה".
א .האם יש להציג רק פרויקטים שנמשכו לפחות שנה ומעלה
שמנהל הפרויקט היה מעורב בהם ואם הפרויקט היה
פחות משנה – לא נחשב מבחינתכם בניקוד?
 (1האם במסגרת זו ניתן להציג גם פרויקטים שנעשו ע"י
המהנדסים האחרים הכלולים בצוות )שנמשכו שנה
ומעלה( שמנהל הפרויקט לא היה מעורב בהם? זאת בכדי
לזכות במירב הניקוד.
רבים מהפרויקטים שאנו מבצעים עבור לקוחותינו הינם
ארוכי טווח .האם ניתן להגיש פרויקט אשר טרם הסתיים/
הסתיים לפני פחות מחצי שנה בתנאי שנמשך למעלה משנה?
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הכוונה לפרויקטים שנמשכו שנה לפחות ובוצעו אצל
המציע על ידי המציע או מי מעובדיו.

סעיף  10.1.1יעודכן כמפורט:
הצגת ניסיון המציע ע"י מנהל הפרויקט המוצע ,בליווי
ויעוץ בתחומי ארגון ושיטות לשני ארגונים שונים
המעסיקים לפחות  300עובדים כל אחד ,החל משנת 2014
אשר נמשך לפחות חצי שנה והסתיים לפחות חצי שנה לפני
המועד האחרון להגשת ההצעה ,כאשר ארגון אחד מתוכם
הינו ארגון ציבורי וכן כאשר הנסיון/הפרויקט לאירגון
אחד מתוכם נוהל/בוצע על ידי מנהל הפרויקט המוצע
)יוער כי ניתן להגיש שני פרויקטים כאשר אחד מהם עונה
על שני התנאים יחד(.
יובהר כי המציע יכול להציג מבין הפרויקטים שבוצעו
לשני ארגונים שונים  -פרויקט אחד בלבד שהינו ארוך טווח
–יתר תנאי הסעיף ללא שינוי.
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מסמכי
המכרז

10.3

5

חוזה

5.2

האם ניתן לתת שם של ממליץ ,שהיה הלקוח של הפרויקט לא ניתן.
בארגון בתקופת ביצועו וישומו ,אולם עבר תפקיד ואינו נמצא
כיום בארגון?
נבקש להבהיר כי רכישת רישוי ו/או שירותי תחזוקה מהיצרן
אינם ניתנים לביטול ,לכן במקרה שהמזמין יחליט לבטל את אין שינוי במסמכי ההזמנה .מובהר כי השירותים הינם
ההתקשרות עם המציע – לא יהיה ניתן לבטל את רכישת הרישוי שירותי ייעוץ .היועץ לא יספק לרכבת תוכנות.
או שירותי תחזוקה שנרכשו מהיצרן באמצעות המציע ,ככל
שרכישות מסוג זה יתבצעו במסגרת אספקת השירותים.
הבהרה זו רלוונטית גם לסעיפים  3.3 ,2.2ו 16.2-לחוזה
ההתקשרות.

.6

מסמכי
המכרז

10.2

האם אסותא מרכזים רפואיים נחשב גוף ציבורי בהיותו חברת להלן הגדרת גוף ציבורי :מדינה ,תאגיד ממשלתי ,מועצה
בת בבעלות מלאה של מכבי שירותי בריאות שהינו גוף ציבורי? דתית ,קופ"ח לרבות מוסדות רפואיים ,מוסד להשכלה
גבוהה ,לרבות עיריות ,רשויות מקומיות ,חברות עירוניות.

7

חוזה

כמו כן אמת מידה  10.2תעודכן כמפורט:
ניתן להציג נסיון ביעוץ לגופים ציבוריים המעסיקים 300
עובדים לפחות ו/או לגופים עסקיים המעסיקים לפחות
 500עובדים כל אחד  -יתר תנאי הסעיף ללא שינוי.
סעיף  10בכנס המציעים נאמר שתידרש עבודת מדידה במתחמי הרכבת ללא שינוי.
ככל ותהא העסקה בשעות לילה תשולם תוספת של 25%
ברחבי הארץ אשר תתבצע גם בשעות הלילה.
במפרט
על התעריף המוגדר בחוזה.
השרותים
על פי חישובנו עלות ישירה העסקת סטודנט הכוללת הוצאות
בחוזה
סוציאליות ,מגיעה לתעריף העולה על  ₪ 45לפי שכר מינימום
העומד על  29.1ש"ח לשעה ,בתוספת סוציאליות  37.85ש"ח
ובתוספת נסיעות ע"פ חוק שווה ערך לכ-
 ₪ 5לשעה סה"כ כ ₪ 43-עלות שעת סטודנט )לא כולל תקורות(.
בנוסף ,מכיוון שנדרשת לפי הגדרתכם עבודה בשעות הלילה,
הרי שנדרש ע"פ החוק גם לשלם לסטודנטים תוספת של 25%
לשעת לילה ,קרי  ₪ 7.275לשעה ובפועל עלות של למעלה מ50-
 ₪לשעה )לא כולל תקורות ורווח בסיסי( .על מנת לאפשר לנו
לנהוג בהוגנות וע"פ חוק עם העובדים ,אנו מבקשים לשקול
להעלות את גובה התשלום עבור שעת סטודנט ל ₪ 65-לשעה.
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