רכבת ישראל – עבודות להחלפת פח עליון בקרונות נוסעים מתוצרת חברת סימנס
בקשה לקבלת מידע RFI -

בקשה לקבלת מידע –  RFIמס'
44911
עבודות להחלפת פח עליון בחזית קדמית
ואחורית קרונות נוסעים מתוצרת חברת סימנס
באתרי הספק
מטרות המסמך
א .בבעלות רכבת ישראל צי נייד ,בהם  111קרונות נוסעים חד קומתיים מתוצרת חברת סימנס.
ב .עקב חלודה מתקדמת בפח עליון בחזית קדמית ואחורית בחלק מקרונות הנוסעים מתוצרת
חברת סימנס ,ישנו צורך לבצע תיקון של הקרונות – חיתוך הפח הקיים והחלפתו בפח חדש.
ג .כיום הרכבת מבצעת עבודות הכנה לצביעה ו/או חידוש צביעת קרונות וקטרים באתרי ספק
בעל נגישות מסילתית.
ד .לקראת בחינת האפשרויות העומדות בפני הרכבת לשם מימוש צרכיה ,מבקשת הרכבת
לקבל מידע בנוגע לאפשרויות הקיימות בשוק לביצוע עבודות התיקון הנדרשות כמפורט
במפרט הטכני המצ"ב כנספח ב' ,באתרי הספק באמצעות נגישות מסילתית ו/או ע"י שינוע
הקרונות אל אתרי הספק.
ה .מטרת מסמך זה הינה קבלת מידע (להלן "הבקשה לקבלת מידע" ו/או " ("RFIמגורמים
מעורבים בתחום (להלן "המשיב") ,אשר עומד בדרישות התקן הרכבתי לריתוך קרונות
רכבת  EN 15085להביע עמדות בנושא זה ,וכן בנושאים נוספים לפי שיקולם ,כדי לאפשר
להנהלת הרכבת לקבל החלטות מושכלות לטובת שקילת פרסום מכרז ו/או התקשרות
לביצוע עבודות להחלפת פח עליון בקרונות מתוצרת סימנס באתרי הספק ע"י שינוע
הקרונות אל אתרי הספק.

 .1מפרט טכני
מצ"ב כנספח ב' מפרט טכני מס'  M-03-453לביצוע עבודות החלפת פח עליון בחזית קדמית
ואחורית בקרונות מתוצרת חברת סימנס.

 .2המידע המבוקש
א .המשיב מתבקש להציג מידע הנמצא ברשותו ושיוכל לסייע לרכבת ישראל בגיבוש הפתרון
המתאים לה לביצוע העבודות כמפורט במפרט הטכני המצ"ב כנספח ב'.
יודגש כי לא ניתן לבצע את העבודות האתרי רכבת ישראל אלא רק באתרי הספק.
ב .את המענה לבקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב במעטפה סגורה ו/או בדוא"ל עד יום א'
ה 23.0..201. -עד השעה  13:00לכתובת הבאה:
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בקשה לקבלת מידע RFI -
רכבת ישראל בע"מ
אגף רכש והתקשרויות
מתחם הנהלת רכבת ישראל יוספטל  1לוד

דוא"לritaz2@rail.co.il :
לידי ריטה זחודין

ג .העברת שאלות ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי הבקשה לקבלת מידע ניתן יהיה
להעביר לידי ריטה זחודין ,עד לתאריך  11.0..101.באמצעות דוא"ל.ritaz2@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 המשיב וניסיונו
א) מידע על תחום העיסוק של המשיב ועל אתרי המשיב לביצוע העבודות המפורטות
במפרט הטכני.
ב) המשיב יפרט את הניסיון שלו בביצוע עבודות בתחום העבודות המפורטות במפרט
הטכני ,לרבות עבודות קודמות ,חוות דעת מלקוחות וכו'.
ג) המשיב יציג אישורים רלוונטיים לעמידה בתקן הנדרש לביצוע העבודות כמפורט
במפרט הטכני המצ"ב כנספח ב' – תקן רכבתי לריתוך קרונות רכבת .EN 15085
 )1לוח זמנים – המשיב יפרט את לוח הזמנים עקרוני לביצוע העבודות כמפורט במפרט
הטכני המצ"ב כנספח ב'.
 )3הצעות ורעיונות בקשר לאופן שינוע הקרונות אל אתרי הספק – המשיב יפרט את
הרעיונות בקשר לאופן ודרכי השינוע של הקרונות אל אתרי הספק בהם יבוצעו
העבודות הנדרשות כמפורט במפרט הטכני ,רעיונות אלו יסייעו לרכבת בהכנת המכרז
העתידי.
יודגש כי לא ניתן לבצע את העבודות הנדרשות באתרי רכבת ישראל אלא רק באתרי
הספק.
 )4אומדן כספי – המשיב יפרט את האומדן המוערך על ידו לביצוע העבודות כמפורט
במפרט הטכני לפי יחידת קרון אחת.
*הערה :האומדן אינו מחייב את המשיב ,אך יאפשר להנהלת רכבת ישראל לאמוד את
ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות.

 .3הערות:
 הבקשה לקבלת מידע לא תחשב כבקשה לקבלת הצעות ו/או מכרז כהגדרתם בתקנות חובת
המכרזים התשנ"ג.1..3 -
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 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 בהליך 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.
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נספח א' – פרטי המשיב
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
(יצורף בנפרד)
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