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הודעה מס' 3
מכרז מס'  – 26712תחזוקה ,שיקום והקמת גדרות רכבת  -אזור דרום
.1

לאור שאלות הבהרה שהופנו לרכבת במכרז שבנדון ,מצאה הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות
הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.

.5

להלן המענה לשאלות:
מספור רץ

מסמך
רלוונטי
במכרז

סעיף
במכרז
12.1

.6
חוזה

.2

חוזה

12.5

.3

חוזה

12.3

שאלה

תשובה

נבקש למחוק את המילים "וכל עוד מקובל
אחריות הקבלן קיימת "ולהחליפם
במילים " ובקשר לביטוח חבות
המוצר למשך תקופה נוספת של 3
שנים ממועד תום ההסכם
שורה  - 3לאחר המילים "ביטוח
לציוד" נבקש שיתווספו המילים
"שבבעלות הקבלן ו" .לא מקובל
שורה  - 4ברישא  -נבקש שיתווספו
המילים "את הקבלן" .לא מקובל
שורה  - 4נבקש למחוק את המילים
"ואינו מהווה חלק מהם" .מקובל
שורה  - 6ברישא  -נבקש שיתווספו
המילים "במפורש לרבות ביטוח
מקיף" .מקובל
שורה  - 3לאחר המילים "כמו כן"
נבקש למחוק את המילה "מיד" .לא
מקובל
שורה  - 3לאחר המילים "בתום
תקופת הביטוח" נבקש שיווספו
המילים "ולבקשת
הרכבת" .לא מקובל

.4

חוזה

12.4

שורה  - 3נבקש למחוק את המילה
"חוזה" ולהחליפה במילים "סעיף
ביטוח".

מקובל

.5

חוזה

12.2

שורה  - 3נבקש למחוק את המילה
"חוזה" ולהחליפה במילים "סעיף
ביטוח".

מקובל

.1

חוזה

12.6

לאחר המילים "המוטלת על הקבלן
על פי" נבקש שיתווספו המילים

לא מקובל
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"סעיף ביטוח".
.7

חוזה

12..

נבקש למחוק את המילים
"/אבדן/הפסד וכד' המכוסה או
שאינו מכוסה במסגרת ביטוחי
הקבלן" ולהחליפם במילים
"שהקבלן אחראי לו על פי הסכם
זה או על פי הדין".

מקובל חלקית .ראו
תיקון בגוף המסמך

.8

חוזה

12..

שורה  - 1נבקש למחוק את המילים
"בשם הקבלן ובשם הבאים מטעם
הקבלן".

השינויים אינם
מקובלים

.9

חוזה

12.2

שורה  - 3ברישא  -נבקש שיתווספו
המילים "שבבעלות הקבלן ו".
שורה  - 3לאחר המילים "על ידי
הקבלן" נבקש למחוק את המילים
"ו/או מי מטעם הקבלן".
שורה  - 4ברישא  -נבקש למחוק את
המילים "ו/או הבאים מטעמו".
שורה  - 5נבקש למחוק את המילה
"בחוזה" ולהחליפה במילים "בסעיף
ביטוח".

השינויים אינם
מקובלים

שורה  - 4נבקש למחוק את המילים
" וכלפי הבאים מטעם הרכבת; וה"
ולהחליפם במילים "אולם ה".

.61

חוזה

12.11

שורה  - 3נבקש למחוק את המילה
"נאותות".

לא מקובל

.66

חוזה

12.11

שורה  - 1לאחר המילים "מוטלת
האחריות" נבקש שיתווספו המילים
"על פי דין".

השינויים אינם
מקובלים

.62

הזמנה
להשתתף

שורה  - 3ברישא  -נבקש שיתווספו
המילים "מטעם הקבלן".
שורה  - 4ברישא  -נבקש למחוק את
המילים "במישרין או בעקיפין".
שורה  - 4נבקש למחוק את המילים
"השירותים שניתנו או אשר אמורים
להינתן על ידי" ולהחליפם במילים
"מעשי ו/או מחדלי".
התבקשה הרכבת להוסיף למסמכי
המכרז העדפה לתוצרת הארץ.
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במכרז

.3

הודעה זו על נספחיה ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.

.4

מובהר ,כי יתר סעיפי ותנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

כמו כן הוסף
לנספחים להזמנה
נספח  A12בדבר
תצהיר להעדפת
תוצרת הארץ אשר
מצ"ב למסמך זה.
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