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 .1מטרות המסמך
א .רכבת ישראל מבצעת ריתוכים חשמליים לרבות ריתוכי וויסות על מסילות.
ב .רכבת ישראל שוקלת לרכוש רתכת ניידת על גבי רכב ייעודי כגון משאית דואלית כביש-
מסילה המורכבת עליה מערכת ייעודית לביצוע ריתוכים חשמליים ( Flash-Butt
 )Weldingבפסים ,כולל ריתוכי וויסות "( closure welds-רתכת חשמלית").
ג .לקראת בחינת האפשרויות העומדות בפני הרכבת לשם מימוש צרכיה ,מבקשת הרכבת
לקבל מידע בנוגע לאפשרויות הקיימות בשוק.
ד .מטרת מסמך זה הינה קבלת מידע (להלן "הבקשה לקבלת מידע" ו/או " ("RFIמגורמים
מעורבים בתחום (להלן "המשיב") ,כגון :יבואני משאיות ישראליים עם רישיון יבוא
בתוקף ,ספקי/נציגי /יצרני רתכות חשמליות וספקים בתחום המיכון הכבד להביע עמדות
בנושא זה ,וכן בנושאים נוספים לפי שיקולם ,כדי לאפשר להנהלת הרכבת לקבל החלטות
מושכלות לטובת שקילת פרסום מכרז ו/או התקשרות לייצור אספקה וייבוא של רתכת
חשמלית .

 .2דרישות בסיסיות עבור רתכת חשמלית
הרכבת ערכה סקר שוק לפיו נמצא כי בשוק קיימת מערכת רתכת החשמלית המורכבת על גבי
משאית עם יכולות נסיעה בכבישים ודרכי עפר ,על גבי שלדת המשאית מותקנת מערכת נסיעה
על מסילת רכבת ,הנפרדת ממערכת הנסיעה המקורית ,בחלק האחורי של המשאית ,ממוקמת
רתכת משולבת מחשב ,לביצוע ריתוך חשמלי של פסים באופן אוטומטי ,כולל ריתוכי וויסות.
מובהר כי מציעים רשאיים לענות למענה זה ככל שברשותם מידע בדבר פתרון דומה ובלבד
כי:
א .הרתכת החשמלית תעמוד בתקנים ,ובהנחיות האירופאיות הבאים:
EN 14587-2 Railway applications – Track –Flash butt welding of
rails .
EN 15746-1 – Railway application – Track – Road-rail machines
and associated equipment – Part 1: Technical requirements for
running and working.
EN 15746-2 – Railway applications – Track – Road-rail machines
and associated equipment – Part 2: General safety requirements.
Directive 2007/46/EC - approval of motor vehicles and their
trailers and of systems components and separate technical units
intended for such vehicles







ב .הרתכת החשמלית תהיה בעלת יכולת ל בצע ריתוכים חשמליים ,כולל ריתוכי וויסות,
בעזרת מערכת ממוחשבת אוטומטית יעודית לביצוע ריתוכים חשמליים.
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ג .כלי הרכב הדואלי המוצע ,יהיה בעל יכולת נסיעה של  100קמ"ש ע"ג כביש סלול ו40 -
קמ"ש ע"ג מסילה ויעמוד בכל הדרישות לייבוא בהתאם להנחיות משרד התחבורה.
ד .בהמשך לסקירה שנערכה ע"י הרכבת ,מפרט מוצע הכולל דרישות טכניות נוספות מופיעות
בנספח ב' להלן ,יובהר כי בשלב זה המפרט אינו מחייב את המציעים ומציעים רשאים
לספק מענה הכולל מפרט שונה ובלבד שיענה על צרכי הרכבת.

 .3המידע המבוקש
א .המשיב מתבקש להציג מידע הנמצא ברשותו ושיוכל לסייע לרכבת ישראל בגיבוש הפתרון
המתאים לה.
ב .את המענה לבקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב במעטפה סגורה ו/או בדוא"ל עד יום ה'
ה 30.5.2019 -עד השעה  13:00לכתובת הבאה:

רכבת ישראל בע"מ.
אגף רכש והתקשרויות
מתחם הנהלת רכבת ישראל יוספטל  1לוד

דוא"לshire@rail.co.il :
לידי גב' שיר אקשטיין

ג .העברת שאלות ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי הבקשה לקבלת מידע ניתן יהיה
להעביר לידי שיר אקשטיין ,עד לתאריך  12/5/2019באמצעות דוא"לshire@rail.co.il :

ד .המשיב מתבקש להגיש את נספח א' -פרטי המשיב ולצרפו לחומר המוגש בהליך קבלת
המידע .המשיב מתבקש להגיש את המידע בהתאמה ,ככל שניתן לסעיפי המסמך לבקשה
לקבלת מידע זה ,כמפורט להלן (המידע המבוקש מוצג על פי תחומי משנה ,המשיב מוזמן
להוסיף מידע מועיל ו/או להעיר הערותיו):
 )1מידע על הרתכת
א) חומר טכני ומידע על המשאית.
ב) חומר טכני ומידע על מערכת הנסיעה על מסילות הרכבת.
ג) חומר טכני על המערכת הריתוכים החשמלית ,ויכולותיה.
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 )2ניסיון ,ידע קיים וידע שיוכל להירכש
א) המשיב יציג את הידע הקיים ברשותו בתחום רתכות חשמליות ,כמה ייצר ,למי
סיפק ,חוות דעת מלקוחות ,וכו'.
ב) המשיב יפרט את הניסיון שלו ומעורבותו בתכנון ,ושילוב של מערכת נסיעה רכבתית
על משאית.
ג) המשיב יציג אישורים רלוונטיים לייבא משאיות לישראל.
 )3לוח זמנים -המשיב יפרט את לוח הזמנים עקרוני לייצור ואספקה של רתכת חשמלית
בארץ.
 )4הצעות ורעיונות בקשר לגישת המכרז -המשיב יפרט את הרעיונות בקשר לגישת
המכרז ,רעיונות אלו יסייעו לרכבת בהכנת המכרז העתידי.
 )5אומדן כספי בחלוקה לפי נושאים מובילים ,המשיב יפרט את האומדן המוערך על ידו:
א) עלות הרתכת כולל ייבוא ,רישום ואספקה ואחריות ל 3-שנים.
ב) עלות יום עבודה של איש מקצוע בעל ידע וניסיון ,לאחר תום תקופת האחריות,
לתמיכה ועזרה מקצועית.
*הערה :האומדן אינו מחייב את המשיב ,אך יאפשר להנהלת רכבת ישראל לאמוד את
ההוצאות הכרוכות בייצור ,ייבוא ואספקה.

 .4הערות:
 הבקשה לקבלת מידע לא תחשב כבקשה לקבלת הצעות ו/או מכרז כהגדרתם בתקנות
חובת המכרזים התשנ"ג .1993 -
 על אף האמור לעיל ,רכבת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי מבין המשיבים
בהליך זה ו/או לכל גורם אחר על מנת לבקש מידע נוסף.
 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ומבלי ליצור התחייבות מכל סוג ,הרכבת שומרת לעצמה את
הזכות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ליזום הליך תחרותי ,שבו יוזמנו מציעים
מתאימים ,כולם או חלקם אשר עומדים לדעת הרכבת בדרישות הרכבת וזאת לצורך
לצורך קבלת הצעות ,וכן שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שיתקבל תחת הליך
זה ,ובהתאם לשיקול דעתה ,לצורך הליך תחרותי עתידי.
 אין ב הליך קבלת מידע זה להוות כל התחייבות מצדה של הרכבת לפרסם כל הליך תחרותי
ו/או לדון ו/או להתקשר עם מי מהמשיבים תחת הליך בקשת מידע זה .אין בהליך זה בכדי
ליצור התחייבות מכל סוג בין הרכבת לבין המשיב.

נספח א' – פרטי המשיב

4

רכבת ישראל – כלי נייד כביש-מסילה ייעודי ל ביצוע ריתוכים בפסים
בקשה לקבלת מידע RFI -

המשיבים מתבקשים למלא ולהגיש נספח זה ולצרפו לחומר המוגש
שם המשיב
תחום העסוק של המשיב
איש קשר מטעם המשיב
כתובת המשיב
טלפון
פקס
דוא"ל

נספח ב' – מפרט טכני (באנגלית) מצורף בנפרד
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