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לכבוד
משתתפי המכרז
שלום רב,

הנדון :מכרז מס'  – 11811הזמנה למתן שירותי תחזוקה של מערכות מיזוג אוויר ,מתחמי שו"ב ונוסעים – ברכבת ישראל
הודעה מס'  1למשתתפים

 .0תשומת ליבכם כי המועד להגשת הצעות במכרז זה הנו ביום ג'  18.21.1212עד השעה .10:22
 .5להלן תשובות לשאלות הבהרה אשר התקבלו במסגרת מכרז זה.
 .6כמו כן תשומת הלב לשינויים במסמכי המכרז .הועלו לאתר הקבצים המעודכנים הבאים" :טופס הצעה כספית מעודכן".
יובהר ויודגש כי במועד הגשת ההצעות ,על המציעים להגיש הצעתם הכספית בטופס ההצעה הכספית המעודכן .
 .4לתשומת לבכם ,הודעה זו ממוספרת כ"הודעה מס'  0למשתתפים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.
 .5יתר פרטי המכרז והחומר אשר הועבר אליכם נשארו ללא שינוי.
תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה.
בברכה,
הילה לדר ,עו"ד
אגף רכש והתקשרויות

80-3567667
80-3566758
58.80.5858

מכרז מס'  – 11811מיזוג אויר בחדרי שו"ב ברכבת ישראל
ספרור רץ

סע' /נספח
חוזה

1

חוזה

0

ביטוח

4

חוזה

1

סעיף במכרז
08.0

שאלה
הקבלן לבדו יהא אחראי על כל אבדן או נזק מכל סוג .אבקש למחוק את
המילה "לבדו" ואחרי המילה "אחראי" יש לרשום "על פי דין"

תשובות  /הבהרות
נדחה -אין שינוי במסמכי ההסכם

עמוד 06
08.6

בסיפא  -יובהר ,כי כל האמור בסעיף זה כפוף לאחריות על פי דין של

נדחה -אין שינוי במסמכי ההסכם

הקבלן.
עמוד 04
00

עמוד 04

סיפא  -מובהר ,כי על אף האמור בסעיף  08זה לעיל ,ועל אף כל הוראה
אחרת בהסכם זה ,מוסכם בזאת מפורשות כי אחריותו של הקבלן והשיעור
המרבי של הפיצויים ו/או דמי הנזק בהם ישא על פי הסכם זה או על פי דין
,למעט בכל הקשור לנזקי גוף ,לא יעלו בכל מקרה על סכום השווה
לשלושה חודשי עבודה לאירוע ולתקופת ההתקשרות ,ורכבת ישראל וכל
הבא מטעמה ו/או בשמה פוטרים את הקבלן ומוותרים בזאת על כל

לא מקובל -אין שינוי.

תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי כמצוין לעיל.
על אף האמור בסעיף  08זה לעיל ,מוצהר ומוסכם ,כי הקבלן לא יחוב ,בכל
מקרה ,בכל נזק עקיף ו/או תוצאתי.
58.4
עמוד 50

בסיפא של הפסקה הראשונה -

נדחה -אין שינוי במסמכי ההסכם

בנוסף לכל האמור בהסכם ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לקבלן
על פי הסכם זה או על פי דין ,הקבלן יהא רשאי לבטל הסכם זה על ידי
מתן הודעה מוקדמת בת  08יום בכתב ומראש לרכבת ישראל.

5

ביטוח

נספח ביטוח

החל מיום  ,0.05.00נכנסה לתוקפה הוראת המפקח על הביטוח האוסרת
על חברות הביטוח לחתום ולהנפיק אישורי ביטוח למעט בהתאם לנוסח
האישור הסטנדרטי שנקבע על ידי המפקח על הביטוח .אבקש להעביר
נוסח מעודכן.

מצ"ב הנוסח המעודכן לנספח ג' להסכם.

6

ביטוח

נספח ביטוח

האם יש להחתים את הביטוח לאחר הזכייה בלבד?

חיובי.
על הזוכה במכרז להגיש את ההסכם חתום לרבות

סעיף במכרז

שאלה

תשובות  /הבהרות
כלל נספחי ההסכם.

ספרור רץ

סע' /נספח

7

מעטפה
פנימית

לא ברור מה לכתוב על גבי המעטפה הפנימית? שכן ,פעם אחת מצוי כי יש
לרשום "הצעה כספית – מכרז מס'  "00050ובפעם אחרת מצוין כי יש
לרשום את שם המציע  +כתובת?

8

כללי

האם ניתן להגיש הצעות לשני האזורים ,אך למעט הסעיפים המתייחסים

חיובי חלקית -מציע יוכל להגיש הצעתו בשני

למזגנים המפוצלים (אזור הצפון – סע'  6.0ואזור הדרום סע' )3.0

האזורים.
מציע אשר הגיש הצעה באזור צפון ו/או דרום ימלא
הצעתו בגין כלל הפריטים המפורטים בטופס
ההצעה הכספית וכן יחולו כלל ההתחייבויות
המפורטות במפרט.

9

הסכם

05.0+ 05

אנו מבקשים לשנות את הנוסח של סעיף  : 05.0בכפוף לקבלת התמורה
בגין עבודות שבוצעו על ידו מוסכם בזאת כי לקבלן לא תהא כל זכות
עיכבון בנוגע לכלים ו/או חומרים "...

נדחה -אין שינוי במסמכי ההסכם .
ראה סעיף  58.5להסכם המסדיר את התמורה
המגיעה לקבלן במקרה של סיום ההסכם.

12

הסכם

05.5

11

הסכם

05.4

11

הסכם

00.3

אנו מבקשים לשנות את הנוסח של סעיף  05.5ולמחוק את המילים
המודגשות :
" כמו כן ,תהיה לרכבת זכות עיכבון על הכספים שיגיעו לקבלן מהרכבת,
בין אם על פי הסכם זה ובין אם על פי כל הסכם אחר ו/או על פי כל חשבו,
אופן או עילה אחרים "...
אנו מבקשים לשנות את הנוסח של סעיף  05.5ולמחוק את המילים
המודגשות :
" כמו כן ,תהיה הרכבת רשאית לנכות ,לחלט ו/או לקזז ,כל סכום שהקבלן
יהיה חייב בתשלומו לרכבת ,בין על פי הסכן זה ובין מכח כל עילה אחרת,
כנגד כל סכום שיגיע לקבלן מהרכבת ,בין על פי הסכם זה ובין על פי כל
הסכם אחר ,או כל חשבון או כל אופן או עילה כלשהי "..
אנו מבקשים למחוק את הסעיף 00.3

נדחה -אין שינוי במסמכי ההסכם

על גבי המעטפה החיצונית יש למלא את שם המציע
ופרטיו כמפורט במדבקות המפורסמות באתר.
על המעטפה הפנימית ניתן למלא את שם המציע
בלבד.

נדחה -אין שינוי במסמכי ההסכם

נדחה -אין שינוי במסמכי ההסכם

