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לכבוד
מציעי המכרז
שלום רב,

הנדון :מכרז מס'  11828למתן ייעוץ ותכנון בתחום מערכות מיגון ואבטחה לרבות ניטור רכבים
הודעה מס'  1למציעים
 .1לנוכח שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ )להלן" :הרכבת"( במכרז שבנדון ,מצאה הרכבת
לנכון ליתן את ההבהרות הבאות והדגשים שלהלן ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
 .2למען 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.
 .3תשומת לבכם כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  23.7.19עד השעה .13:00
 .4יצוין כי המענה למציעים המסומן כנספח  1להודעה מס'  1יצורף לחוזה ,ויהווה חלק נפרד הימנו.
החוזה שיישלח למציע הזוכה במכרז יעודכן בהתאם לאמור בהודעה זו.
 .5לתשומת לבכם ,הודעה זו ממוספרת כ"הודעה מס'  1למציעים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
ההזמנה .יובהר ,כי יתר תנאי המכרז ללא שינוי.
 .6תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה.
בברכה,
סיגל בן שמואל
מרכזת תחום רכש והתקשרויות
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מכרז מס'  11828למתן ייעוץ ותכנון בתחום מערכות מיגון ואבטחה לרבות ניטור רכבים
נספח  1להודעה 1
ספרור רץ

1

סעיף במכרז

3.2

שאלה

תשובות  /הבהרות

נדרש כי "למציע ניסיון במתן שרותי ייעוץ /או תכנון הנדסי בתחום

להלן עדכון תנאי סף :3.2
המציע נדרש להציג את נסיונו במתן שרותי ייעוץ /או

מערכות  outdoorלאבטחת מתקנים בישראל הכולל מוקד בטחון
על מערכות אלקטרוניות ,ל" 2-גופים מונחים" .ברצוננו להסב את
תשומת ליבכם כי יש בארץ בסך הכל  4גופים )רכבת ישראל,
מקורות ,תש"ן ונתג"ז( להם מתקנים בפרישה ארצית ולחלק מהם
מוקדים ארציים ששולטים על מתקניהם .ספק גדול אם יש יועץ

תכנון הנדסי בתחום מערכות  outdoorלאבטחת
מתקנים בישראל הכולל מוקד בטחון על מערכות
אלקטרוניות ,לגוף מונחה אחד בלבד .יתר הדרישות
בתנאי סף זה ללא שינוי.

שעבד בשניים מתוך ה 4-ואם כן הוא יהיה בודד .אנו חושבים שמן
הנכון להסתפק בגוף מונחה אחד
2

נספח 3A

נספח  3Aמיועד להוכיח את העמידה בתנאי סף כנדרש בסעיף .3.2
האם התנאי בסעיף .3.2מתיחיחס לפרויקט בודד או לסך הכל
העבודה עבור אותו גוף מונחה .אם לסך הכל עבודה לגוף מנחה
מדוע יש בו פירוט פרויקטים )אגב אין מקום לרשום את שם
הפרויקט( ובכל פרויקט נדרשים  50מצלמות? .זה לא הגיוני וגם לא

בנספח  A3המציע נדרש לפרט עד  5פרויקטים לאותו
גוף מונחה לשם הוכחת עמידה בכל דרישות תנאי סף
 .3.2כך לדוגמא ,כמות המצלמות לגוף המונחה הינה
סך כל המצלמות שהותקנו בפרויקטים השונים ואשר
הינם לפחות  50מצלמות.

ברור איך למלא נספח זה.
3

נספח 5A

בסעיף " 4המסמכים הנדרשים להוכחת העמידה בתנאים
המוקדמים" מסמך  5Aלא נדרש .בטבלה  5Aמציין שהוא ניועד
להוכחת תנאי מקדמי  3.3.2ואמת מידה  3.2בנספח א' .בשני
המקרים יש אי התאמה בין הסעיפים לנספח  . 5Aתנאי מקדמי

בסעיף  4למסמכי המכרז נרשם בטעות נספחים  A6ו-
 A7צריך להיות  A4ו.A5-
יובהר כי נספח  A5דורש פירוט של  3פרויקטים והינו
לצורך הוכחת עמידה בתנאי מקדמי  3.3.2ואמת מידה
 3.2בנספח א'.
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ספרור רץ

סעיף במכרז

תשובות  /הבהרות

שאלה

 3.3.2דורש פרויקט אחד ,נספח  5Aשני פרויקטים .מה נכון? סעיף
 3.2.בנספח א' מיחס לתקשורת נתונים כאשר מספח  5Aעל כל
הפרויקט .מה נכון?
4

5

נספח 6A

בנספח הזה המושג פרויקט הנו למעשה מכלול של כל העבודות
לאותו גוף מונחה .בנספחים האחרים הפרויקטים הם עבודות
שונות לאותו גוף מונחה ולא סיכום מצטבר של כל מכלול העבודה

נספח א'

בנספח א' בסעיף  1.1אפשר להגיש  3גופים מונחים ואילו בסעיף 1.2
יש פרוט רק ל .2-לדעתנו לתקן את  1.2ל 3-גופים .מבקשים את

אכן.

ללא שינוי.

התייחסותכם.
6

7

8
9

3.2

אכן נרשם בטעות .יש להתייחס כאילו נרשם תחת סעיף
 :3.3.2סעיף .3.3.2.4 , 3.3.2.3 , 3.3.2.2 , 3.3.2.1

3.3

בסעיף  3.3יש טעות בספרור .נא לשנות  3.2.2.1ל –  3.3.2.1ו-
 .3.2.2.2ל3.3.2.2.-

3.2

"גופים מונחים" – בשנים האחרונות מוקמות בארץ תחנות כוח
ומתקני התפלה פרטיים ברמה א' המונחים ביטחונית על ידי משרד
האנרגיה ,התשתיות והמים .האם אפשר להכיל מתקנים אלה
כ"גופים מונחים" במכרז זה

כללי

לאור ריבוי השאלות שחלקן קשורות מהותית להבנת המכרז ומורכבות לא ניתן
המכרז נבקשכם לאפר סבב שאלות נוסף לאחר קבלת תשובתכם.
חברתינו פועלת בתחום הייעוץ כ 25 -שנים ובעלת ניסיון פרויקטים
נרחב במשרדי ממשלה שונים ,חברות ממשלתיות ,חברות ציבוריות
וחברות פרטיות בתחום המכרז.
נבקש לשנות לגוף מונחה  1במקום 2

לא ראה הגדרת גוף מונחה בסעיף  3.2למסמכי המכרז.

ראה תשובה  1לעיל.
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ספרור רץ

10

11

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז

שאלה

3.3

נבקש להוסיף לתנאי " נציג המציע המוצע לביצוע השירותים הינו
מהנדס אלקטרוניקה" או לחליפין תואר ראשון במנהל עסקים
ומערכות מידע או בוגר יחידת ממר"מ  8200 /בעל ניסיון של לפחות 15
שנים בייעוץ טכנולוגי ובעל ניסיון במרחב הציבורי
האם הכוונה ל  2מערכות ל  2גופים בשנה החל משנת  2014כלומר  10ראה תשובה  1לעיל .כמו כן לכל גוף מונחה ניתן להציג
מס' פרויקטים על מנת להוכיח עמידה בדרישות הסף,
מערכות או  2מערכות ל  2גופים החל משנת 2014
ראה תשובה  2לעיל.

ללא שינוי

3.2

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 23.7.19
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