אגף רכש והתקשרויות
 26אפריל 2020

הנדון  :הודעה מס'  6למציעים
מכרז מס'  11838אספקת סולר לתחבורה עבור רכבת ישראל
מענה לשאלות הבהרה
.1

תנאי סף בסעיף  3.3עודכן באופן הבא:
"להבטחת הצעתו יצרף המציע ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון
לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א  ,1981 -על סך של ₪ 3,000,000
(שלושה מיליון שקלים חדשים) (להלן" :ערבות ההצעה") .ערבות ההצעה תהיה ערבות אוטונומית,
בלתי תלויה ובלתי מותנית לפקודת "רכבת ישראל בע"מ" ,בתוקף לפחות עד ליום .1.12.2020
ערבות ההצעה תהא על-פי הנוסח המחייב המצ"ב כנספח  A6למסמכי המכרז ,המהווה חלק בלתי
נפרד ממסמכי המכרז".

.2

להלן סיכום מפגש מציעים רשות שהתקיים ביום  12.03.20בבניין הנהלת הרכבת בלוד.

.3

המציעים הבאים השתתפו במפגש:
מקס חברה למוצרי דלק בע"מ.
3.1
דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ.
3.2
טן חברה לדלק.
3.3
סונול ישראל.
3.4
פז חברת נפט בע"מ.
3.5
סלע אספקת מוצרי בטון ואנרגיה בע"מ.
3.6
דור אלון אנרגיה בישראל.
3.7
אס או אס אנרגיה אקספרס.
3.8

.4

השתתפו מטעם הרכבת:
שלומי קאופמן – מנהל בטיחות ואיכות סביבה חטיבתי ,חטיבת נייד.
4.1
גיל אקר  -ממונה רכש והתקשרויות לשירות ,מחשוב ויועצים.
4.2
תומר מלכה – רכז התקשרויות פרויקטאליות וניהול חוזים.
4.3
ריטה זחודין – רכזת רכש והתקשרויות.
4.4

.5

במהלך המפגש הודגשו בין היתר הנושאים הבאים:
תקופת ההתקשרות :תקופת ההתקשרות הינה בת  24חודשים (להלן" :התקופה
5.1
הראשונה") .הרכבת תהא רשאית להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות בנות 12
חודשים כל אחת (או חלק מהן) ,המצטברות ל –  36חודשים מתום תקופת ההתקשרות
הראשונה (להלן יקראו יחד" :תקופות האופציה").
הודגש למ ציעים כי בכוונת הרכבת לבחור שני ספקים שונים לביצוע השירותים על פי
5.2
החלוקה הגיאוגרפית כאמור בסעיף  2למסמכי המכרז ,אופן מילוי טופס ההצעה הכספית,
הן בנספח  B1/B2והן בקובץ האקסל וכן שיש להגיש גם עותק מודפס במעטפה סגורה וגם
לצרף עותק דיגיטלי.
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5.3

5.4

הודגש בפני המציעים כי הכמויות המפורטות במכרז הן אומדן בלבד וכי ,שכר החוזה
ישולם על פי הכמויות שידרשו מעת לעת ויבוצעו בפועל ,באם ידרשו וכי הרכבת אינה
מתחייבת לכמות מינימאלית כלשהי .כמו כן ,הרכבת מצויה במעבר לעידן החשמול דבר
שיפחית בשנים הקרובות את היקפי הרכש.
הודגש בפני המציעים כי כל מענה שניתן על ידי נציגי הרכבת במהלך מפגש המציעים אינו
מחייב את הרכבת .שאלות הבהרה יתקבלו בכתב לכתובת המייל של רכזת התקשרויות
אשר מצוין באתר ובמסמכי המכרז .רק מענה כתוב לשאלות ההבהרה שיישלח לכל
המציעים שהשתתפו במפגש המציעים יחייב את הרכבת.

.6

מענה לשאלות הבהרה
לאור שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון,
6.1
מצאה הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
למען הסר ספק ,יצוין ,כי הרכבת קראה בעיון את כל שאלות ההבהרה שהופנו אליה
6.2
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.
כאמור במסמכי המכרז ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעות במכרז.
6.3
יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי.
6.4
מצורף להודעה זו קובץ "מענה לשאלות הבהרה".
6.5

.7

נספחים להודעה מס'  6למציעים:
 7.1.1קובץ מענה לשאלות הבהרה.
 7.1.2חוזה – מעודכן (קובץ בעקוב אחר שינויים וקובץ נקי).
 7.1.3נספח  – A6ערבות הצעה – מעודכן.
 7.1.4קובץ דוגמא לחישוב תשלום הבלו.
 7.1.5טבלה מעודכנת  -סעיף  15.3למפרט  -תיאור מפורט של האתרים (מצפון לדרום).

בברכה,
ריטה זחודין
רכזת רכש והתקשרויות
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