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הודעה מס'  2למציעי מכרז מס'  21942לביצוע מיגון אקוסטי דירתי
עדכונים

 .1הרכבת תקיים מפגש מציעים חובה נוסף במכרז .מפגש מציעים זה ייערך ביום ב',17/06/2019 ,
בשעה  15:00בחדר הישיבות בתחנת הרכבת חיפה בת גלים .למען הסר ספק מובהר ,כי המשתתפים
במפגש המציעים הקודם ,שהתקיים בתאריך  ,26/05/2019אינם מחויבים להשתתף במפגש המציעים
הנוסף.
 .2תשומת לבם של המציעים לכך שהתנאי המקדמי בסעיף  6.3להזמנה להשתתף במכרז שונה לנוסח
כדלקמן:
"המציע בעל ניסיון ,כקבלן ראשי בלבד ,ב 9-השנים טרם מועד הגשת ההצעות במכרז ,בביצוע עבודות
שיפוצים או עבודות מיגון אקוסטי ,בדירות מגורים המאוכלסות בדיירים פרטיים בזמן הביצוע,
עבור מזמין עבודה ציבורי ,וזאת בהיקף מצטבר של לפחות  100דירות מגורים ,ובלבד שבמהלך  5השנים
טרם מועד הגשת ההצעות במכרז ,המציע ביצע עבודות שיפוצים או עבודות מיגון אקוסטי".
למען הסר ספק יובהר ,כי הדרישה ברישא של הסעיף הינה לביצוע עבודות שיפוצים או עבודות מיגון
אקוסטי (בהתאם להגדרתן בהזמנה להשתתף במכרז) ,בדירות מגורים המאוכלסות בדיירים פרטיים
בזמן הביצוע .הדרישה בסיפא של הסעיף הינה לביצוע עבודות שיפוצים או עבודות מיגון אקוסטי ,בין אם
בוצעו בדירות מגורים המאוכלסות בדיירים פרטיים ובין אם לאו ובין אם בוצעו עבור מזמין עבודה

ציבורי ובין אם לאו .מודגש ,כי שתי הדרישות האמורות לעיל הינן מצטברות.
.3

בנוסף ,הרכבת פרסמה כתב כמויות מעודכן ומסמכים מעודכנים של ההזמנה להשתתף במכרז ושל
הנספחים להזמנה להשתתף במכרז ,בעקבות שינוי התנאי המקדמי כמפורט לעיל .למען הסר ספק יובהר,
כי הנוסח המעודכן של המסמכים האמורים לעיל הוא המחייב את המציעים .ניתן לעיין במסמכים
המעודכנים האמורים לעיל ,בעמוד המכרז באתר האינטרנט של רכבת ישראל.

.4

מובא לידיעת המציעים ,כי המועד האחרון לפניות מציעים נדחה לתאריך  .24/06/2019כמו כן ,מועד
הגשת ההצעות במכרז נדחה ליום ה' ,04/07/2019 ,החל מהשעה  08:00ועד השעה .13:00
הגשת ההצעות תהא לתיבת המכרזים מס'  7הנמצאת בקומת הלובי בבניין הנהלת רכבת ישראל ברחוב
יוספטל  ,1לוד.

.5

לאור שאלות הבהרה שהופנו לרכבת ישראל במכרז שבנדון ,מצאה הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות
הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
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להלן מענה לשאלת הבהרה בנוגע למסמכי המכרז שבנדון:
מסמך

סעיף

שאלה

ההזמנה
להשתתף
במכרז

6.3

מבוקש להסיר את הדרישה בתנאי המקדמי בסעיף
 6.3להזמנה להשתתף במכרז ,לביצוע עבודות
שיפוצים או עבודות מיגון אקוסטי בדירות מגורים
המאוכלסות בדיירים פרטיים בזמן הביצוע.

תשובה

הבקשה נדחית.

 .6מובהר ומודגש ,כי מסמכי המכרז ,לרבות הודעות למציעים ,הם המחייבים בלבד וכי כל האמור כאן בא
להוסיף  /להשלים ולא לגרוע מהאמור במסמכי המכרז.
 .7הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהצעת המציע ותוגש במעטפה החיצונית כשהיא
חתומה מטה.
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