אגף רכש והתקשרויות
 18נובמבר 9112

הנדון  :הודעה מס'  3למציעים
מכרז מס'  - 9911הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי שילוח בינלאומי בים ובאוויר ועמילות מכס ביבוא ויצוא
.1

תשומת ליבכם כי המועד להגשת הצעות במכרז זה נדחה ליום ( 97.99.9191יום ד') בין השעות .93011 -0011

.9

נא תשומת הלב כי פורסמו  6קבצי אקסל מעודכנים ואילו הקבצים הישנים הוסרו מהאתר .לשמות הקבצים המעודכנים הוסף המלל "מעודכן ."99.91
יובהר ויודגש כי אין להגיש את קבצי האקסל הישנים.

.3

יתר פרטי המכרז והחומר אשר הועבר אליכם נשארו ללא שינוי.

.4

לתשומת לבכם ,הודעה זו על נספחיה ממוספרת כ"הודעה מס'  3למשתתפים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה וכנספח להסכם אשר יחתם עם
המציע הזוכה -את מסמך זה ,בתוספת הנספחים לו ,יש להגיש חתום ע"י המציע יחד עם מסמכי ההצעה.

.5

להלן סיכום מפגש מציעים חובה אשר התקיים ביום  94.12.12בבניין הנהלת הרכבת בלוד.

.6

המציעים הבאים השתתפו במפגש0
6.1

.SONIGO

6.9

.ALL CARGO

6.3

.RUTH CARGO

6.4

דואר ישראל.

6.5

.ORIAN

6.6

.FRIDENSON

6.6

.SNY

6.8

.KUEHNE+NAGEL

רכבת ישראל בע"מ*5770 I www.rail.co.il I
1

אגף רכש והתקשרויות

.6

.8

6.2

.MENTFIELD

6.11

.DGF/DHL

6.11

.FRITZ

השתתפו מטעם הרכבת0
6.1

ברוך לבב – ממונה רכש חו"ל.

6.9

גיל אקר – ממונה רכש והתקשרויות.

6.3

הילה לדר– רכש והתקשרויות.

במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים0
8.1

תקופת ההתקשרות :תקופת ההתקשרות הינה בת  19חודשים (להלן" :התקופה הראשונה") .הרכבת תהא רשאית להאריך את ההתקשרות בתקופות
נוספות בנות  19חודשים כל אחת (או חלק מהן) ,המצטברות ל –  48חודשים מתום תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן יקראו יחד" :תקופות
האופציה").

8.9

מהות ההתקשרות במכרז ,כוונת הרכבת לבחור במציע זוכה אחד במכרז שבנדון ואופן מילוי טופס ההצעה הכספית.

8.3

הודגש בפני המציעים כי כל מענה שניתן על ידי נציגי הרכבת במהלך מפגש המציעים אינו מחייב את הרכבת .שאלות הבהרה יתקבלו בכתב לכתובת
המייל של רכזת התקשרויות אשר מצוין באתר ובמסמכי המכרז .רק מענה כתוב לשאלות ההבהרה שיישלח לכל המציעים שהשתתפו במפגש המציעים
יחייב את הרכבת.

8.4

.2

ניתנה סקירה ע"י ממונה רכש חו"ל על השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה וכמו כן צוין כי השרותים הנדרשים עבור חברת הבת למטענים הנם
בגדר "אופציונליים" .עם זאת הודגש כי על המציעים להגיש הצעה בגין כלל השרותים ,לרבות השרותים הנדרשים עבור חברת הבת.

כמו כן ,בהמשך הודעה זו ראו נא תשובות לשאלות הבהרה.
בברכה,
הילה לדר ,עו"ד
רכזת רכש והתקשרויות
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שאלות הבהרה מכרז שילוח מכס 9911
ספרור סע' /נספח
רץ
מסמכי מכרז 19.3
עמ' 8

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז שאלה

מצוין שיש להגיש במעטפה פנימית אך ורק את ההצעה יובהר כי את שני הנספחים , A1+B1 ,יש
להגיש במעטפה פנימית.
הכספית נספח  A1מאידך
בנספח  A1מצוין כי יש להגיש את טופס ההצעה יחד עם נספח
B1

1

מסמכי מכרז

נספח B

2

מסמכי מכרז

נספח בטחון

מסמכי מכרז

נספח
בטיחות

3

4

מפרט טכני

1.8

5

מפרט טכני

1.19

מפרט טכני

1.14

6
7

אנא הבהירו נקודה זו .
האם יש להגיש את המפרט חתום (שלב הגשת ההצעה ) המפרט הטכני הינו חלק מההסכם עליו
יידרש המציע הזוכה בלבד לחתום בתום
לנספח ? B
ההליך המכרזי.
אין צורך במועד הגשת ההצעות להגיש את
ההסכם והמפרט .מסמכים אלו יוגשו ע"י
הזוכה לאחר ההודעה על זכייתו.
מבקשים שתבהירו כי הנספח כמו גם הבקשה לאישורי בטחון הדרישה חלה על כל מי שנכנס לתחומי
והאישור להעסקת עובד מיקור חוץ ברכבת ,מתייחסים אך הרכבת ואינו עובד רכבת .במקרה זה חל על
ורק לעובדי קבלן שנכנסים לאתרי הרכבת ולכן אינו חל על עובדי הקבלן הזוכה והשליח מטעמו לאיסוף
ומסירת מסמכים.
הספק או על הסכם זה
מבקשים שתבהירו כי הנספח מתייחס אך ורק לעובדי קבלן הדרישה חלה על כל מי שנכנס לתחומי
שנכנסים לאתרי הרכבת ולכן אינו חל על הספק או על הסכם הרכבת ואינו עובד רכבת .במקרה זה חל על
עובדי הקבלן הזוכה והשליח מטעמו לאיסוף
זה
ומסירת מסמכים.
מדובר בכל חברה המפעילה שירותי טיסות
מה הקריטריון לחברה בעלת מוניטין?
האם ניתן להשתמש גם במוביל שאינו ישיר גם כשיש מוביל ישירים וסדירים למטענים למדינת ישראל.
במידה ויש מוביל ישיר ,לא ניתן להשתמש
ישיר ?
במוביל שאינו ישיר.
הגעת המטען תוך שני ימי עסקים – במידה ולא ניתן לעמוד אין שינוי במסמכי המכרז.
בלו"ז כזה? או שהלו"ז לא רלבנטי?
על הזוכה לוודא כי משלוחי היבוא האוויריים
נבקש הבהרה לדרישה
יגיעו בטיסות של מוצאי שבת או ימי השבוע
האחרים כדי לצמצם הוצאות אחסנה
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ספרור סע' /נספח
רץ
מפרט טכני

סעיף במכרז שאלה
3.8

תשובות  /הבהרות

מה הקריטריון לבעלות מוניטין?

כל חברה המפעילה שירותי הפלגות ישירים
וסדירים למטענים למדינת ישראל.

נבקש לבחן שנית את הדרישה בסעיף

אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש לבחן שנית את הדרישה בסעיף

אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש לבחן שנית את הדרישה בסעיף

אין שינוי במסמכי המכרז

8
9

נהלי שילוח 9.5
בינלאומי יבוא
אווירי
נהלי שילוח 3.8.1
בינלאומי יבוא
אווירי

10
11
12
13
14

15

נהלי שילוח 3.8.9
בינלאומי יבוא
אווירי
נבקש לבחן שנית את הדרישה בסעיף
נהלי שילוח 6.6.1
בינלאומי יבוא
ימי
נבקש לבחן שנית את הדרישה בסעיף
נוהל עמילות 3.5
מכס ושיחרור
טובין ביבוא
האם ישנה פעילות של הובלה יבשתית בארץ ביבוא או ביצוא?
נוהל עמילות 3.3
מכס ושיחרור
טובין ביבוא
ציטוט :
מפרט טכני  /כינון
תקשורת
נספח ה'
"הזוכה מתחייב כי תוך  30יום מחתימת ההזמנה  /הסכם
להעברת
תתאפשר העברת מסרים דו-סיטרית ,בדואר אלקטרוני לפי
מסרים בי הפרוט שלהלן:
המשלח
.1קליטת מסרים מהמפעל :קליטת נתוני הזמנה.
לרכבת
.2שידור נתוני סטטוס טיפול הזמנה  /שטר מטען למפעל
ישראל
לרבות שינוי מועדי אספקה להזמנה".
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אין שינוי במסמכי המכרז
אין שינוי במסמכי המכרז
רק במקרים שנמל פריקה שונה מהנמל
המצוין בהזמנה ,המטען יובל על ידי הזוכה
ועל חשבונו.
א .כן
ב .כן .ובמיוחד עם כניסת מערכת
היצוא החדשה לתפעול

אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז שאלה
לגבי סעיף זה יש  9שאלות:
א .מבקשים לשנות את ההגדרה כדלהלן:
הזוכה מתחייב כי בתוך  31ימי עסקים ,מקבלת המפרט
הטכני של התקשורת ( )SPECמרכבת ישראל ,תתאפשר
העברת מסרים דו-סיטרית...
ב .תיאור דרישות התקשורת ,מתייחס לתהליך היבוא
בלבד.
(סטטוסים ההזמנה התקבלה אצל הספק" " /הגיע
ארצה" הם סטטוסים של תהליך יבוא)
האם תהיה תקשורת גם אל מול פעילות יצוא מישראל?

עם בחירת הזוכה יתקיים מפגש בו יימסרו כל
הפרטים .

מפרט טכני 4.1 /
נספח ה'
דווח ומידע

 נדרש לקבל מראש את המפרט הדוחות הנדרש
לרכבת ישראל
16
17

18
19

מפרט טכני 5.1 /
נספח ה'
שונות
מפרט טכני 5.8 /
נספח ה'
שונות

מפרט טכני /

5

למה הכוונה ב " להעניק כיסוי גיאוגרפי נקודתי" מבחינת לספק יש את היכולת לתת לרכבת סטטוסים
בזמן אמת של המטען.
מערכות מידע של הספק?
הגשת תביעות להחזר מיסים ,יזומות ע"י הרכבת או ע"י
הספק
נדרשת הבהרה לגבי הגשת תביעות יזומות ע"י הרכבת .באם
הכוונה לעבודה על מערכות הספק או עצמאית ע"י הרכבת
מול מערכת המכס?
"שירותי מנייה ,ניהול הטעינה והפריקה "..
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על הזוכה בתיאום עם הרכבת להגיש תביעות
להחזר מיסים כאשר יש הצדקה לכך.

יש להפיק שובר לרכבת ייעודית.
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ספרור סע' /נספח
רץ
א' העבודות
מפרט

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז שאלה

באם נדרש ,האם העבודות יעשו במערכות ייעודיות של רכבת הרכבת תספק גישה למערכת
ישראל?
4.11

ציטוט" :אחוז העלאה בתעריף ההובלה למטענים מסוכנים הסעיף ישונה באופן הבא0
במקום " :על הספק לציין באיזה אחוז ( )%יועלה
המובלים בים________ ":
האם לתמחר את האחוז בתוך הסעיף במפרט הטכני ? היכן תעריף ההובלה אשר ניתן במכרז ,כאשר מובלים
מטענים מסוכנים ארצה.
לתמחר?
אחוז העלאה בתעריף ההובלה למטענים
מסוכנים המובלים בים".________ :
יופיע המלל0
"בעת הובלת מטען מסוכן יסוכם המחיר על בסיס
מו"מ בתום לב בין הצדדים טרם ביצוע ההובלה".

20

21
22
23

24
25

רוב היצוא נעשה ממחסן הרכבת המרכזי
קבלת המשגור לחזקת המוביל היבשתי במחסן הרכבת.
3
מפרט טכני
בחיפה ,אולם יתכנו מטענים גם מלוד ,באר
האם המטענים יוצאים ממחסן אחד?
ד – נהלי
שבע כפר ויתקין
במידה ולא  ,האם ניתן לקבל את החלוקה בין המחסנים?
שילוח ביצוא
ומחסנים אחרים
 1.1עמודה  O &Iאנו מבינים שהתמחור הינו עבור  111ק"ג .האם ניתן לקבל נתון אומדני בלבד לצורך אינדיקציה
טבלה
כמות משלוחים בשנה ל 111-ק"ג?
יצוא אווירי
אירופה
אנו מבינים שהתמחור הינו עבור  811ק"ג .האם ניתן לקבל נתון אומדני בלבד לצורך אינדיקציה
טבלה  1.1.2עמודה
כמות כוללת
כמות משלוחים בשנה ל 811-ק"ג?
יצוא אווירי G&M
האם שזו הכמות הכוללת ואם כן כמה משלוחים בשנה היו
גרמניה
טבלה  9.1-9.3עמודה  – Dהאם סך תיקי עמילות המכס ביבוא הינם  1111תיקים בערך? כן
– עמילות מכס כמות תיקי
יבוא
עמילות
המכס
האם ניתן לקבל כמות מכולות אמיתית  91ו 41-מכל יעד ל -נתון אומדני בלבד לצורך אינדיקציה
טבלאות
והשוואת הצעות במכרז ,לא ניתן לספק
?9118
האקסל
נתונים נוספים.
רכבת ישראל בע"מ*5770 I www.rail.co.il I
6

אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ

סעיף במכרז שאלה

מתייחס לכל
הגיליונית
בטבלה 4

תשובות  /הבהרות

האם ניתן לקבל את סך כמות המשלוחים בשנה שמתייחסים נתון אומדני בלבד לצורך אינדיקציה
והשוואת הצעות במכרז ,לא ניתן לספק
ל  45+ק"ג? לכל גיליון  /יעד
נתונים נוספים.

26

דף אקסל –
טבלה 5
27
28

דף אקסל –
טבלה  3וטבלה
1
האקסל
דף
טבלה מס' 9

יש לתמחר הפעילות במחיר אחיד לפעולה
האם יש לתמחר מנמל אשדוד או מנמל חיפה?
בהתחשב שהיא מבוצעת באתרים :נמל חיפה
 ,נמל אשדוד ,המסופים עורפיים סביב
הנמלים ,רמת חובב ,נאות חובב.
האם יש לתמחר את היצוא /יבוא של המכולות מנמל חיפה  /רוב המטענים ינותבו לחיפה אולם היעד
הקובע הינו היעד המופיע בהזמנה
אשדוד?
 .1האם חיובים בבדיקה פיזית הינם עבור שרות שלנו
בלבד או חייב לכלול את כל החיובים של ספקי
המשנה של הנמל (לדוגמא סבלים – י.ק ,.נחשול
ואלמוג ים)?
 .9רישיונות :האם התמחור המבוקש הוא רישיון
לתיק ספציפי /אישור תקן למשלוח או הוצאות
רישיונות שנתיים של משרדי הממשלה השונים?
 .3בתנאי  ddu /dapהאם הטיפול עובר לעמיל המכס
הנבחר או הרצון להסדיר רק את תשלום האגרות
מול עמיל המכס שהמשלוח מגיע דרכו?

 .1החיובים עבור השירות של הספק
בלבד.
 .9העלות פר תיק יבוא ועבור הוצאת
רישיונות שנתיי.
 .3הטיפול בהתרת המטענים מתיחס
לכל תנאי המכר.

29

כללי

האם ניתן להציע עובד אימפלאנט מטעמנו?

נדחה.

30

אקסל הצעת טבלת
מחיר -טבלה  1המרה
31

עזר התאריך שנקבע במכרז היה  . 14.8.12לפי איזה שער יקבע שער ההמרה של תשלומים במט"ח ישולם
לספק לפי השער של בנק לאומי לישראל,
התשלום בפועל ? מתי מתעדכנים ?
העברות והמחאות למכירה ביום הנפקת
החשבון
רכבת ישראל בע"מ*5770 I www.rail.co.il I
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אגף רכש והתקשרויות
תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז שאלה

ספרור סע' /נספח
רץ
יצוא התנאים –  DAP Cleared -באחריות מי עמילות המכס ביעד כל הטיפול באחריות הזוכה בתיאום עם
אקסל הצעת 1.1
הגורם המקבל.
מחיר -טבלה  1אווירי
? אם באחריותנו מה בדבר ייפוי כוח ?
יינתן ייפוי כוח.
32
יצוא האם ניתן לקבל כמויות של משלוחים ומשקלים לכל יעד (מעל נתון אומדני בלבד לצורך אינדיקציה
אקסל הצעת 1.1
משלוחי המינימום)  .דוגמא ל –  X - bombardier Denmarkוהשוואת הצעות במכרז
מחיר -טבלה  1אוירי
משלוחים בשנה בממוצע של משקל Y
33

אקסל הצעת  1.9יצוא ימי הכמויות אינן ברורות – האם תוכלו לספק מידע על כמות נתון אומדני בלבד לצורך אינדיקציה
והשוואת הצעות במכרז
המשלוחים  ,כמויות פר משלוח ויחס משקל /נפח
מחיר -טבלה 1
34

אקסל הצעת טבלה 9.1
מחיר -טבלה 9

לגבי אגרות קבועות ,ידועות ומוכרות
תשלום אגרות  -כיצד יתקבל אישור הרכבת לתשלום ?
התשלום יבוצע ע"י הזוכה אוטומטית .לגבי
חריגים יש לקבל את אישור הרכבת בכתב
ובטרם ביצוע התשלום.
הכמויות אינן ברורות – לדוגמא הספק הראשון – נתון אומדני בלבד לצורך אינדיקציה
 - Projectorהאם יש  11משלוחים מתחת למינימום ועוד  811והשוואת הצעות במכרז.
ק"ג של משלוחים מעל (ולא ברור כמה פר משלוח  ,האם
משלוח  1או ) ? 4

אקסל הצעת עמוד 4.1
מחיר -טבלה 4

רשום שהמחיר כולל ההוצאות משלב קבלת המטען ועד פירוט הוצאות מקומיות נמצא בטבלאות 9.1
הגעתו ארצה – מה לגבי עליות בארץ ? עלויות מסוף  ,פקודת – 9.3
מסירה וכו?

אקסל הצעת
מחיר -טבלה 5
אקסל הצעת
מחיר -טבלה 5

מה גודל הקרון ? כמה נפח נכנס ? כמה משקל

35

אקסל הצעת עמוד 4.1
מחיר -טבלה 4
36

37
38

האם הסחורה ממשוטחת או לא ?

39
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הקרונות מכילים נפח קיבול של  9עד ,TEU 3
ועד  61טון משקל
מדובר במטען מכולות או מטען כללי שיכול
לא.
לרוב
אך
ממושטח
להגיע
יש להזכיר שהפעילות היא פיקוח על
הטעינה על פי ההוראות ה נדרשות ולא ביטוח
הטעינה פיזית

אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ
אקסל הצעת
מחיר -טבלה 5

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז שאלה

אמצעי הטעינה יהיו מנוף  /מלגזה – איך
האם ישנם אמצעי העמסה (מלגזה  /מנוף )
מצופה מהמציע לתפעל או לבצע את הטעינה
אלא לפקח על ביצועה
מה הכוונה הובלה משלימה ? לאן ? באיזה אמצעים ובאיזה הובלה משלימה – נסיעת ההמשך במשאית
הלקוח
למפעל
המטען
ממסוף
לו"ז ?
הלו"ז הוא שעות הפעילות של מסופי
המטען בין .16-16

40

אקסל הצעת
מחיר -טבלה 5
41
42
43
44
45

טבלה  – 3יבוא
ימי-אירופה
טבלה  – 3יבוא
ימי -אירופה
טבלה  – 3יבוא
ימי -אירופה
טבלה  – 3יבוא
ימי -אירופה
כללי

D

מה מידות המשטחים למשלוחים חלקיים?

 / Q/H/K/Eהאם האומדן הוא שנתי  /רבעוני ?
T
G7+J7
G93+J93

שערי מט"ח

46

אקסל -יצוא

גודל המשטח אינו רלוונטי
אומדן שנתי

לא מצוין נמל מוצא למשלוח פוב .אנא ציינו מה נמל המוצא לשיקולו של המציע כל זמן שעומד בתנאים
המבוקש לספקים של אוסטריה ?
לא מצוין נמל מוצא למשלוח פוב .אנא ציינו מה נמל המוצא לשיקולו של המציע כל זמן שעומד בתנאים
המבוקש לספקים של שוויץ ?
על פי תנאי המכרז אתם מציינים את שער החליפין רק לצורך שער ההמרה של תשלומים במט"ח ישולם
לספק לפי השער של בנק לאומי לישראל,
תרגום הצעת המחיר לש"ח לטובת השוואת הצעות.
העברות והמחאות למכירה ביום הנפקת
כיצד ישולם בפועל לספק הזוכה ?
החשבון.
מצוין בקובץ כי המשלוחים הם  .DAPמדוע אנו נדרשים כל ההוצאות על חשבון רכבת ישראל למעט
לתמחר שחרור מכס ביעד? ישנה סתירה בין תנאי המכר מע"מ.
לדרישת המכרז ונשמח להבהרה.
מצוין בקובץ טיסה ישירה בלבד .האמור לא יאפשר לתמחר
בשירות קורייר (בעבור משלוחים מתחת ל  45ק"ג) האם ניתן הכוונה לטיסות ישירות בלבד.
לשנות דרישה זו? לדוגמה להגביל במספר השטעונים/לגים?

47

אקסל  -יבוא
48

טבלה 5

 .1לגבי פיקוח ,האם הכוונה לאדם מטעם פריץ ו/או
ממומחה שישגיח על הפעילות יתעד ויסכם?
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א .חיובי  -מדובר בנציג שישגיח  ,יתפעל ,
יתעד ויסכם את הפעילות על פי הצורך.

אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז שאלה
 .9מה הכוונה פיקוח וביצוע טעינה/פריקה? האם יש
לציין את עלויות הפריקה טעינה של הקרונות?
(אמור להיות  back to backמחשבונית נמל) .
 .3לא מצוין פיקוח למכולות אלא רק לקרונות האם
נדרש שרות למכולות בנוסף יבוא/יצוא?

אקסל  -יבוא

ב .עלויות הפריקה והטעינה בנמלים לא
כלולים בפעילות זו  ,במקרים מסוימים הם
יושתתו על הלקוח קצה ישירות ובמקים
אחרים על הרכבת אך למציע בפעילותו אין
קשר אליהן – העלויות שעליו להציג היא
בהתייחס לעלות כח האדם לפעולה.
ג .בפעילות של חברת הבת לא נדרש מענה
להליך השילוח של המכולה הפיקוח הוא על
פעולת הטעינה  ,מעטים המקרים בהם יידרש
נציג המציע לאסוף גייטפס לצורך ביצוע
הפעולה.

כמות משלוחים למטענים מעבר למינימום היות ויש רק נתון אומדני בלבד לצורך אינדיקציה
והשוואת הצעות במכרז
למשלוחי המינימום?

49

אקסל  -יבוא
50

אקסל  -יבוא
51

אקסל  -יבוא
52

אקסל  -יבוא
53

אקסל  -יבוא

נתון אומדני בלבד לצורך אינדיקציה
כמות מטענים אוויריים?
והשוואת הצעות במכרז
ניתן להשתמש בחברות בעלות מוניטין
מותר להשתמש רק באלעל וקאל?
בטיסות סדירות לישראל
בדוחות חודשיים ועל גבי החשבונית של
יבוא אווירי היכן מציינים את היטל הדלק שצריך להיות מחוץ למחיר?
המציע
לא גרמניה
האם ניתן לקבל כמות משלוחים מעל המינימום היות ויש רק נתון אומדני בלבד לצורך אינדיקציה
משלוחי
והשוואת הצעות במכרז
ימי כמות של משלוחי המינימום?
יבוא
גרמניה
הקונסולים שלנו מתאים ל  GATEWAYמסויים ,לפי תנאי המכר
משלוחי
FCA
לדוגמא גרמניה יהיה מפרנקפורט (בטבלה מציינים
לפחות  5נמלים)
האם מהנמלים שאינם ה  GATEWAYקונסול שלנו
(פרנקפורט) צריך לבצע איסוף יבשתי?

54
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אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ
אקסל  -יבוא

סעיף במכרז שאלה
משלוחי
ארה"ב

.1
.9
.3
.4
.5
.6
.6

תשובות  /הבהרות
האם ניתן לקבל כמות משלוחים למשלוחי מינימום
ומעל המינימום?
האם משלוחי המינימום הינם סה"כ  15קילו לשנה?
האם הספקים מוכרים?
האם במשלוחי המינימום המטען יגיע בחבילות או
על משטחים?
האם ניתן לבסס את העלויות על מטעני קונסול?
שימוש בטיסות ישירות בלבד? או שניתן להמתין
לקונסול? (לא תמיד על טיסה ישירה או בעת
שהמשלוח מוכן)
מה המניעה לטיסות סופ"ש?

.1
.9
.3
.4
.5
.6
.6

לא .הנתונים לצורך אינדיקציה
לא
רובם מוכרים
לא ידוע בשלב זה
כן
לפי לוחות הזמנים שנקבעו
שיקולי עלות ומניעת עלויות איחסון

55

אקסל  -יבוא
56

אקסל  -יבוא

משלוחים
ימיים

מטענים חלקיים -האם המטענים הנם ?STACKABLE

תלוי בסוג המטען

הוצאות  EXWכוללות הכל ומחולקות  - W/Mהיכן מכניסים -העלויות בארץ הנן לפי הטבלה  3המצורפת.
שאר החיובים יופיעו בחשבון המציע.
את ההיטלים הבאים:
א .צפיפות?
באשר למילה "מקסיקו" המדובר בטעותב .פקודת מסירה מכולות ומטענים חלקיים?
סופר –המילה מקסיקו תמחק.
ג DTHC .למכולות ומטענים חלקיים?
למען הסר ספק יובהר כי אין לרכבת כל
פעילות מול מקסיקו.
ד .היכן מכניסים הוצאות בארץ להובלות ימיות
מכולות ומטענים חלקיים?
ה .רשום מקסיקו אך אין נתונים על מקסיקו ,נשמח
להבהרה

57

אקסל  -יבוא
58

במידה וייווצר שינוי מהותי בשערי המטבע אל מול שערי שער ההמרה של תשלומים במט"ח ישולם
לספק לפי השער של בנק לאומי לישראל,
המכרז ,האם ניתן לבצע החרגות לעומת שערי המכרז?
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אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ

59
60

סעיף במכרז שאלה

אקסל -טבלת טבלה 3
תמחור
אקסל -טבלת טבלה 3
תמחור
אקסל -טבלת טבלה 3.3
תמחור

61
62
63
64

אקסל -טבלת טבלה 3
תמחור
אקסל -טבלת טבלה 3
תמחור
אקסל -טבלת טבלה 1-6
תמחור
אקסל -טבלת טבלה 5
תמחור

תשובות  /הבהרות

האם ההוצאות EXWכוללות מכס יצוא במדינת המוצא ?

העברות והמחאות למכירה ביום הנפקת
החשבון
כן

האם  VGMמתייחס רק ל FCL

כן

מדוע במשלוחי  FOBעלינו להכיל הוצאות  FCAכגון  OTHCבמשלוח מכולות הספקים נותנים אומנם
מחיר  FOBאולם בפועל במרבית המקרים זה
 VGM ,וכו..
למעשה תנאי  ,FCAולכן יש לכלול את כל
ההוצאות במחיר המוצע.
כלול במחיר המוצע ע"י המציע
האם יש לכלול והיכן את ההיטל DTHC
האם יש לכלול והיכן היטלים של חברות הספנות דלק  /היטלים יחויבו בנפרד
צפיפות
האם מיסי נמל (רנ"ר )ודמי ממ"ן יחויבו כנגד חשבונית יחויבו ע"י המציע בצירוף הצגת אסמכתאות
ועלויות אלו לא נכללות במכרז ?
האם ניתן לתמחר פר משמרת ? ואם לא כמה קרונות צפויות לא המטרה היא לוודא הספק ,מה גם שלרוב
הפעילות היא פחות זמן ממשמרת ולכן
במשמרת ?
התמחור הוא פר קרון .בעולם המכולות נע בין
קרונות.
5-91
בעולם המטען הכללי נע בין  94-41קרונות.

65
66

אקסל -טבלת מסמכי
המכרז
תמחור
אקסל -טבלת טבלה 3
תמחור

היכן ניתן להכניס הערות של המציע במכרז ?
מיקוד  19-464פולין  -האם תקין ,אנא בדיקתכם .

FRENOPLAST

67
68

אקסל -טבלת טבלה 3
תמחור

לא ניתן להוסיף הערות לטבלה או למסמכי
המכרז.
FRIMATRAIL
שונה
הספק
שם

מיקוד  B0m 1x0קנדה – האם תקין? אנא בדיקתכם .

רכבת ישראל בע"מ*5770 I www.rail.co.il I
12

מיקוד15 - 911 :
תקין – נמצא ב – NOVA SCOTIA
יש לקרוא :בי.אפס.אמ – אחד .איקס.אפס

אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ
הצעה כספית
69

הצעה כספית
70

כללי
71

כללי

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז שאלה

האם ניתן לאשר מספר מינימום של קרונות לחיוב במשמרת ללא שינוי.
טבלה 5
או לחלופין  -אישור לחייב סכום מינימום למשמרת
טבלה  1יצוא לא מופיע באתר הכתובת הנדרשת באיטליה.
Moncalieri 10024
ימי ואווירי
מבקשים שתבהירו האם עלינו לתמחר גם שירותי אקספרס לא
ביבוא/ייצוא?
האם יש מיפוי איזורי בגרמניה כמו שיש בלשונית של ארה"ב לא.
בגרמניה לפי מיקוד
(חלוקה לאיזורים) ?

72

יבוא ימי אירופה  -מה המשמעות של עמודה " Mמחיר דוגמא 3811 :ק"ג ייחשב כ 4-יחידות כפול
מחיר ליחידה
ליחידה עד  1111ק"ג " ?

הצעה כספית

טבלה 3.1

הצעה כספית

טבלה 3.3

יבוא ימי  - FOBמה המשמעות של עמודה ? C
כן
האם מדובר על הוצאות במוצא למעט איסוף (?)FCA
האם עמודה  Fמתייחסת להובלה ימית בלבד (מנמל המוצא כן
לנמל היעד) ?

הצעה כספית

כללי

האם יש לכם את המידע של כמות המשלוחים בשנה לא
למשלוחים אוויריים מעל  45ק"ג או רק את סה"כ המשקל
השנתי ?

נספחA1
טופס ההצעה
הכספית

כללי

הסכם

5.16

תשומת לב המציעים כי התווסף הסעיף הבא
מהו שער ההמרה לתשלום בפועל למציע הזוכה ?
לטופס ההצעה הכספית:
שער ההמרה של תשלומים במט"ח ישולם
לספק לפי השער של בנק לאומי לישראל,
העברות והמחאות למכירה ביום הנפקת
החשבון.
" קבעה הרכבת כי דרוש מומחה או עובד מיומן מסוג מסוים ללא שינוי
או בעל הכשרה מיוחדת ,תחייב קביעה זו את הספק ,והספק

73
מחיר לפי W/M

74

75

76
77
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אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ

תשובות  /הבהרות

סעיף במכרז שאלה
לא יהא זכאי לדרוש כל תמורה נוספת בעקבות האמור--- ".
מה הכוונה מומחה מסוג מסוים ,ואם הוא מומחה חיצוני,
האם הספק לא יוכל לדרוש את עלותו מהרכבת?

מדבר על עלויות מערכת "רמדור" ,האם יש אפשרות לקבל דרישה למערכת רמדור במכרז זה מבוטלת.
מהרכבת את פירוט עלויות שימוש הספק במערכת?

הסכם

6.8

הסכם

8.1

מבקשים להוסיף שהפיצוי ישולם רק במקרה שהאיחור נגרם
על ידי הספק באופן ישיר וכי מדובר בשבעה ימי עסקים

הסכם

8.6

הסכם

11.1

מבקשים להוסיף את המילה "ישיר" אחרי המילה "נזק"
ולמחוק את יתרת המשפט החל מהמילים "הפסד ישיר" ועד
"אספקת השירותים".
מבקשים למחוק את המילה "אובדן" ולהוסיף את המילה
"ישיר" אחרי המילה נזק

הסכם
הסכם

11.9
11.3

78

79
80

81

89
הסכם

11.4

הסכם

14

מבקשים להוסיף – יקבע בפסק דין חלוט
מבקשים להוסיף לסיפא – למעט אם נגרם בזדון על ידי
הרכבת ו/או על ידי מי מטעמה
בסיפא של הסעיף תתווסף הפסקה הבאה:
מבקשים להוסיף את המילה "ישיר" אחרי המילה נזק
"על אף כל האמור לעיל ,אחריות הספק בגין נזק
כאמור לעיל ,בין ישיר ובין עקיף ,תוגבל לגובה כפל
התמורה השנתית".

83
84

הסכם
85

ללא שינוי.
יתווסף הנוסח הבא לסעיף -לאחר המשפט
"בכל מקרה של איחור" יתווסף המלל הבא:
"שנגרם באשמת הספק"
מאושר חלקית -תתווסף המילה "ישיר"
לאחר נזק.
לגבי יתר הסעיף– ללא שינוי.
מאושר חלקית -תמחק המילה "אובדן".
אחרי המשפט "מכל סוג שהוא" יתווסף
המשפט" :בין ישיר ובין עקיף"
מאושר.
מאושר.

19.1

מבקשים להוסיף כי הספק יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות ללא שינוי.
מכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת בת  61יום
ללא שינוי
 .1האם ניתן למחוק את המילים" :או על פי כל דין".
 .9האם לאחר המילים" :וכל עוד אחריות הספק קיימת" ניתן
לרשום" :על פי דין לעניין ביטוח אחריות מקצועית למשלחים
ועמילי מכס".
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אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ

סעיף במכרז שאלה

הסכם

19.9

הסכם

19.3

86
87

הסכם

19.4

הסכם

19.5

הסכם
הסכם

19.6
19.2

88
89
90

תשובות  /הבהרות

 .3האם ניתן למחוק את המילים " :ובעלת מוניטין".
 .1האם לאחר המילים " :עקב השימוש בכלי רכב" ניתן ללא שינוי
לרשום " :מנועי שבבעלות הספק".
 .9האם לאחר המילים " :לעניין ציוד מכני הנדסי" ניתן
לרשום " :באם קיים".
 .1האם ניתן למחוק את המילים" :או לכל תשלום על חשבון ללא שינוי
התמורה".
ללא שינוי
 .1האם במקום " :מזערית" ניתן לרשום " :מינימאלית".
 .9האם במקום " :ממלוא החבות" ניתן לרשום " :מחבותו".
ללא שינוי
 .1האם במקום " :הזכות" ניתן לרשום" :הרשות".
 .9האם במקום" :לבצע" ניתן לרשום " :לפעול לביצוע".
ללא שינוי
 .1האם ניתן למחוק את המילים " :או על פי כל דין".
 .1האם במקום " :וכלפי הבאים מטעמם הרכבת" ניתן ללא שינוי
לרשום " :ו/או עובדיה ומנהליה".

91

הסכם
92
93

הסכם
הסכם

94

הסכם
95

הסכם
96

הסכם
97

פסקת הנדון האם לאחר המילים " :על שם הספק" ניתן לרשום " :בין ללא שינוי
היתר".
ללא שינוי
האם ניתן למחוק את הסעיף.
סעיף א.
מקובל
 .1האם במקום " :על פי כל דין" ניתן לרשום " :על פי
סעיף ב.
פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים
פגומים ,התש"ם."1281-
 .9האם במקום " :ויטען" ניתן לרשום " :ונקבע".
 .1האם ניתן למחוק את המילים" :עובדי הרכבת או מי ללא שינוי
סעיף ג.
מטעמם הרכבת".
 .9האם ניתן למחוק את המילים " :או במסגרת".
ללא שינוי
האם במקום  5מיליון ש"ח אפשר מיליון דולר
סעיף ד.
לאירוע ו  9מיליון דולר לתקופה?
האם אפשר להוסיף את ההערה" בתנאי שנעשו שלא לא ברור היכן מבוקש להוסיף
סעיף ד.
בידיעת המבוטח?
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אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ
הסכם
98

הסכם

סעיף במכרז שאלה
סעיף כללי
.1
סעיף כללי 9

99

הסכם

סעיף כללי
.4

הסכם

6.9

הסכם

6.2

הסכם

6.13

100
101

תשובות  /הבהרות
האם ניתן למחוק את הסעיף.

האם במקום " :הרכבת פטורה מכל אחריות"
ניתן לרשום" :הספק אחראי"
 .1האם במקום " :יצומצמו" ניתן לרשום " :ישונו
לרעה"
 .9האם לאחר המילים " :בהודעה מראש של  31יום"
ניתן לרשום " :שתישלח".
מבקשים שתבהירו למה הכוונה במילים "תעודת
הגמר".
האם המקדמה משמשת לתשלום מיסים ומכסים או
שמדובר בבטוחה?

102

מבקשים שתבהירו האם חשבונית שהרכבת שילמה
באיחור תחויב בריבית פיגורים?
מבקשים שתבהירו כי כל מה שיחול על השירותים
יחול על הספק ומה שיחול על העסקה יחול על
הרכבת
מבקשים שתבהירו כי מדובר רק באיחור שנגרם
כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ולא כתוצאה
מאירועים שאינם בשליטתו.
מבקשים שתבהירו כי ככל שמדובר באירועים
שאינם בשליטת הספק הוא לא יהיה אחראי
לנזק/אובדן
מבקשים שתבהירו כי הגדרת כח עליון כוללת כל
אירוע שלספק אין שליטה עליו ואין לו יכולת לשנות
או להשפיע עליו.

103

הסכם

6.16

הסכם

8.1

הסכם

11.1

הסכם

16.9

104
105
106
107
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ללא שינוי
ללא שינוי
 .1מאושר.
 .9ללא שינוי.
טעות סופר
המילים "תעודת גמר" יימחקו
חלק מהוצאות השוטפות של הקבלן אשר
מטרתו להקל על התזרים הכספי של הקבלן
(בעיקר עקב תשלומי מע"מ ומיסים
אחרים) עד לתשלום החשבוניות הסופיות.
ללא שינוי
אין תשלום ריבת פיגורים ע"י הרכבת.
מאושר.
ללא שינוי
ללא שינוי.
ללא שינוי

אגף רכש והתקשרויות
ספרור סע' /נספח
רץ
ביטוח

סעיף במכרז שאלה
19.9

תשובות  /הבהרות
סעיף  19.9נושא ביטוח – מדוע יש צורך בביטוח בגין פגיעה
גופנית בעת שימוש בכלי רכב ,בהנחה שאנו לא מבצעים את
ההובלות היבשתיות?

108

הנ"ל דרוש ביחס לכלל הכלים המשמשים את
המציע לביצוע השירותים ולאו דווקא לכאלו
המשמשים להובלה יבשתית
לא

הסכם

נספח ביטוח

נספח הביטוח מופיע כנספח בהסכם -האם יש לחתום על
הנספח /הסכם בשלב המכרז?

הסכם

נספח ביטוח

סעיף א בנספח המדבר על מחסנים -אין לנו מחסנים משלנו ,אנו יהיה על המציע לוודא כי קבלני המשנה יערכו
משתמשים בקבלני משנה -האם ניתן יהיה לשנות סעיף זה את הביטוח "גב אל גב".

109
110

בהתאם?
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