אגף רכש והתקשרויות
 15ביולי 2020

הנדון  :הודעה מס'  1למציעים
מכרז פומבי מס' 11837
שחזור קרונות היסטוריים במוזיאון הרכבת
להלן סיכום מפגש מציעים חובה שהתקיים ביום  7.7.20במוזאון הרכבת בחיפה.

.1

המציעים הבאים השתתפו במפגש:
1.1

א.פלד תכנון וייעוץ

1.2

חברת מתר

1.3

חצר ראשונים עין שמר

1.4

וורטיקל

1.5

קן התור

1.6

נגב סול

1.7

זברה תפארת  2008בע"מ

1.8

אודי כפיר

2.9

.2

.3

.4

אפולו לגיסימו

השתתפו מטעם הרכבת:
2.1

גיל אקר  -ממונה רכש והתקשרויות לשירות ,מחשוב ויועצים.

2.2

ירדן הוכגרף – רכזת רכש והתקשרויות.

2.3

חן מלינג – מנהל המוזיאון.

במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים:
3.1

הוסברו תנאי ההשתתפות במכרז.

3.2

ניתנו הסברים והנחיות לגבי אופן הגשת המכרז.

3.3

הודגש בפני המציעים כי כל מענה שניתן על ידי נציגי הרכבת במהלך מפגש המציעים אינו
מחייב את הרכבת .שאלות הבהרה יתקבלו בכתב לכתובת המייל שפורסמה באתר
ובמסמכי המכרז .רק מענה כתוב לשאלות ההבהרה שיפורסם באתר האינטרנט של
הרכבת יחייב את הרכבת.

3.4

נערך סיור באתר העבודות -במוזיאון הרכבת והוצגו הקרונות המיועדים לשחזור.

מענה לשאלות הבהרה

4.1

לאור שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון,
מצאה הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
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4.2

למען הסר ספק ,יצוין ,כי הרכבת קראה בעיון את כל שאלות ההבהרה שהופנו אליה
והתשובות דלהלן מתייחסות רק לשאלות שהרכבת סברה שיש להסבירן ולהבהיר אותן.
לאור תוכנן של חלק מהשאלות ,מבקשת הרכבת לשוב ולהדגיש בפני המציעים את
החשיבות של קריאת כל מסמכי המכרז בקפידה .לחלק מהשאלות שנשאלה הרכבת ישנה
תשובה ברורה ומלאה במסמכי המכרז.

4.3

כאמור במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעות במכרז.

4.4

יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.

4.5

המענה לשאלות מצורפים בקובץ  EXCELלהודעה זו וכן מפורסם באתר האינטרנט של
רכבת ישראל  ,תשומת לב המציעים כי בקובץ מספר גיליונות.

.5

עדכון מועד הגשת המכרז :ההצעות תוגשנה ביום ה'  06/08/2020החל משעה  08:00ועד
לשעה  ,13:00לתיבת המכרזים מס'  ,5הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב
יוספטל  1לוד.

בברכה,
ירדן הוכגרף
רכזת רכש והתקשרויות
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