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הנדון :מכרז מס'  – 9911תחזוקת מתקני דלק דרום ברכבת ישראל
הודעה מס'  9למשתתפים

 .0תשומת ליבכם כי המועד להגשת הצעות במכרז זה הנו ביום חמישי  02.29.0202עד השעה .90:22
 .5להלן סיכום מפגש מציעים חובה שהתקיים ביום  06.80.5858בחדר הישיבות בבניין הנהלת הרכבת בלוד.
 .6המציעים הבאים השתתפו במפגש:
 6.0חברת ד .עמיקם.
 6.5חברת .B.O.T
 .4השתתפו מטעם הרכבת:
 4.0שלומי קאופמן – מנהל בטיחות ואיכות סביבה חטיבתי
 4.5הילה לדר– רכזת רכש והתקשרויות.
 .5במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים:
 5.0תקופת ההתקשרות :תקופת ההתקשרות הינה בת  54חודשים (להלן" :התקופה הראשונה") .הרכבת תהא רשאית להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות בנות 05
חודשים כל אחת (או חלק מהן) ,המצטברות ל –  63חודשים מתום תקופת ההתקשרות הראשונה (להלן יקראו יחד" :תקופות האופציה").
 5.5מהות ההתקשרות במכרז ,כוונת הרכבת לבחור במציע זוכה אחד במכרז שבנדון ואופן מילוי טופס ההצעה הכספית.
 5.6הודגש 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.
 5.4ניתנה סקירה ע"י מנהל בטיחות ואיכות סביבה חטיבתי על השירותים הנדרשים במסגרת מכרז.
 .3בנוסף ,להלן תשובות לשאלות הבהרה אשר התקבלו במסגרת מכרז זה.

 .7כמו כן תשומת הלב לשינויים הבאים במסמכי המכרז .הועלו לאתר הקבצים המעודכנים הבאים" :טופס הצעה כספית מעודכן" וכן "נספח  A4מעודכן".
יובהר ויודגש כי במועד הגשת ההצעות ,על המציעים להגיש הצעתם הכספית בטופס ההצעה הכספית המעודכן וכן את נספח A4המעודכן.
 .0לתשומת לבכם ,הודעה זו ממוספרת כ"הודעה מס'  0למשתתפים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.
 .9יתר פרטי המכרז והחומר אשר הועבר אליכם נשארו ללא שינוי.
תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה.

בברכה,
הילה לדר ,עו"ד
אגף רכש והתקשרויות

מכרז מס'  – 9911תחזוקת מתקני דלק דרום ברכבת ישראל
ספרור רץ

סע' /נספח
מסמכי
המכרז

0

נספח – A7

9

סעיף במכרז
6.5

שאלה
האם ניתן לענות על תנאי הסף באמצעות קבלן משנה?
מי אמור לחתום על המסמך?

תשובות  /הבהרות
שלילי.
אין שינוי במסמכי המכרז.
על נספח  A7חותמים מנהלי המציע.

הצהרה
בדבר אי
תשלום דמי
תיווך.

0

נספח – B
ההסכם
לרבות

לא מובן איכן נמצא מסמכי הסכם זה?
והאם מדובר על הנספחים המרוכזים בעמוד ?04

נספחיו

4

הוראות
בטחון

5

A4

האם יש צורך בחתימה וצירוף נספח זה להגשת המכרז?



קובץ ההסכם ,על נספחיו ,מפורסם באתר
הרכבת תחת מכרז מס' ( 0097במיקום בו
פורסם קובץ מסמכי המכרז).



בסע'  04בקובץ מסמכי המכרז מפורטים
הנספחים המצורפים לקובץ מסמכי המכרז
אותם יש להגיש בשים לב ובהתאם למפורט
במסמכי המכרז.

בשלב הגשת ההצעות אין צורך להגיש את המסמך.
לאחר הודעת הזכיה -על הזוכה להגיש את הנספח
ביחד עם ההסכם ,נספח הבטיחות והמפרט

בפירוט עבודות תיקון שבר ו/או תחזוקה שנתית של

מדובר בטעות סופר.

מערכות דלק ושמנים בשנת  2017+2018אינן תואמות לשנה שמצוינת

ראו נספח  A4מעודכן אשר יש להגיש במועד הגשת

בפירוט של סה"כ ההיקף השנתי בש"ח )מצויינת שנת ) 2016

ההצעות.

