אגף רכש והתקשרויות
 91בפברואר 0202

הנדון  :הודעה מס'  2למציעים
מכרז מס'  22921לקבלת שרותי ייעוץ וליווי תהליכי רכש
.9

מענה לשאלות הבהרה

9.9

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

9.0

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.

9.1

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

9.1

עדכון מועד הגשת המכרז :ההצעות תוגשנה ביום  10/03/2020החל משעה  01:00ועד
לשעה  ,20:00לתיבת המכרזים מס'  ,5הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת ברחוב
יוספטל  2לוד.

9.1

.1

להלן המענה לשאלות ,יתר סעיפי ותנאי המכרז ללא שינוי:.
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מסמכי
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1.9.9

תשובה

שאלה

נבקש את אישורכם להוספת תחומי הבקשה מאושרת-
השכלה אשר מהווים גם הם הוכחה מאושר תואר ראשון במדעי
להתאמת ראש הצוות לדרישותיכם :החברה.
הבקשה נדחית -לא מאושר
הנדסאי תעשייה וניהול
הנדסאי תעשייה וניהול.
או
בעל תואר ראשון במדעי החברה.
ניקוד איכות לבעל תואר שני מפלה
בעלי תואר ראשון או הנדסאים.

הבקשה נדחית-
במסמכי המכרז

אין

שינוי

נבקש ברשותכם לבטל סעיפים אלה
מהו הניקוד המקסימאלי בגין  0נקודות

אמת מידה זו
תשומת לב המציעים כי בהתאם
נבקש להרחיב את התחומים
לאמור בתנאי הסף ניתן להציע
לתואר שני בלוגיסטיקה
ראש צוות בעל תואר שני מכל
תחום לרבות תואר שני
בלוגיסטיקה.
נבקש להבהיר האם למניין המכרזים מכרזים שהסתיימו
ייחשבו רק מכרזים שהסתיימו או גם
כאלה שנמצאים בשלבי סיום?
ביחס לניסיון והשכלה של ראש הצוות הבקשה נדחית -אין שינוי
במסמכי המכרז.
נבקש כי תתקבלו חלופה נוספת
של ניסיון של מעל  92שנים בייעוץ
וליווי של תהליכי רכש.
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.7

מסמכי
מכרז

כללי לכל הסלים
תנאי סף לראש הצוות

נבקש לדעת האם יש מניעה שראש
הצוות יהיה קבלן משנה מטעם
המציע.

.8

מסמכי
המכרז

 92.9.9.9ו92.9.9.0-

.9

מסמכי
המכרז

נספח A14

נבקש כי תתווסף האפשרות לצרף
איש קשר ממליץ גם אם אינו עובד
כיום אצל המזמין ,אך בעת מתן
השירותים כיהן בדרג ניהולי.
נבקש הבהרה כי לעניין הגשת ההצעה
יש להציג בשלב זה רק את ראש
הצוות המוצע ללא איש הצוות
והמומחה הטכני אשר ייקבעו לאחר
הודעת הזכייה.

 .11מסמכי
המכרז

עמוד 11

 .11מסמכי
המכרז

נספח C3

אין מניעה
יחד עם זאת לא תאושר החלפה
של ראש הצוות המוצע במכרז
אלא באישור מראש ובכתב של
רכבת ישראל.
הבקשה נדחית -אין שינוי
במסמכי המכרז.

אין צורך להגיש איש הצוות
ומומחה הטכני.
במידה ויידרש מהיועץ הזוכה
להעמיד איש צוות ומומחה טכני
הם יוצגו במסגרת ההתקשרות
בלבד.
אנא תשומת ליבכם – בעמוד יש מקום טעות סופר
לחתימה ואימות עו"ד ,אך אין העמוד לא רלבנטי
התייחסות לנספח כלשהו
בנוגע לאופי הוצאת המטלות (  fixedלפני הטלת כל עבודה ליועץ,
 priceאו שעתי) – נבקש לדעת האם יעביר המתאם ליועץ הזמנת
הכוונה היא כי רוב השירותים עבודה חתומה על ידו.
שיבוצעו במסגרת המכרז יהיו הזמנת העבודה תכלול הגדרה של
בהתאם לייעוץ על פי שעות נושא המטלה והיקפה מבחינת
המושקעות בפועל.
כמות השעות והכל כאמור
בהוראות המפרט.

 .12נספח  – 91 – Dביטול החוזה נבקש כי בדומה לזכות השמורה
למזמין ,יתווסף גם המשפט הבא:
והפרתו
ההסכם
"הספק יהיה רשאי להביא הסכם זה
ונספחיו
לידי סיום ע"י מתן הודעה של  12יום
מראש ובכתב למזמין במקרים
הבאים:
 .9הספק יימצא במצב של ניגוד
עניינים;
 .0מקום בו הדין או הוראה מקצועית
כלשהי אוסרים על נותן השירותים
להמשיך את מתן השירות;
 .1אי תשלום שכר טרחה על ידי
המזמין ,במלואו ובמועדו".
בסעיפים הנוגעים לניגוד עניינים,
 .13נספח  – 7 – Dניגוד עניינים
נבקש כי יירשם הנוסח הבא" :הספק
ההסכם
מצהיר בזאת כי נכון למועד
ונספחיו
התקשרותו בהסכם זה ,אין הוא יודע
למיטב ידיעתו כי לא מתקיים כל
ניגוד."...
בעניין שמירה על סודיות נבקש
 .14נספח  – 91 – Dשמירת סודיות
שתתווסף הפסקה הבאה:
ההסכם
הוראות הסעיף לא יחולו על מידע
ונספחיו
סודי ש:
• מהווה מידע ציבורי בעת שהוא
מועבר או הופך למידע ציבורי לאחר
מכן ,שלא כתוצאה מגילוי לא מורשה
של הספק;
• פותח באופן עצמאי על ידי הספק
שלא תוך הפרת הסכם זה;
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אין שינוי במסמכי ההסכם

התקבל חלקית:
יתווסף תת סעיף  91.1לפיו:
הוראות הסעיף לא יחולו על
מידע סודי ש:
• מהווה מידע ציבורי בעת שהוא
מועבר או הופך למידע ציבורי
לאחר מכן ,שלא כתוצאה מגילוי
לא מורשה של הספק;
• פותח באופן עצמאי על ידי
הספק שלא תוך הפרת הסכם זה;
• נחשף על ידי הספק לאחר קבלת
אישור מראש ובכתב מהמזמין;

אגף רכש והתקשרויות
• ידוע באופן עצמאי לספק בזמן • נחשף בעקבות דרישה חוקית
קבלתו שלא על ידי פעולה בלתי של רשות רגולטורית או שהגילוי
מתחייב על פי חוק.
חוקית של הספק;
• נחשף על ידי הספק לאחר קבלת
למען הסר ספק ,התקבל רק
אישור מראש ובכתב מהמזמין;
• הגיע לידיעתו של הספק ממקור אחר האמור לעיל ,כל יתר הדרישות
נדחות.
שלא מהמזמין; או
• נחשף בעקבות דרישה חוקית של
רשות רגולטורית או שהגילוי מתחייב
על פי חוק.
כמו כן בהקשר לחתימה על הצהרת
סודיות נבקש כי ה"חתימה על
הצהרת הסודיות תוגבל ל 11-חודשים
מתום ההתקשרות"
 .15נספח  – 91 – Dשמירת סודיות
ההסכם
ונספחיו

נבקש להוסיף לסעיף הסודיות את מובהר כי בכפוף לקבלת אישור
הפסקה הבאה" :למרות האמור לעיל ,הרכבת מראש ובכתב הספק
רשאי הספק לפרסם כי הוא נותן או יהיה רשאי לפרסם כי הוא נותן
ו/או נתן את השירותים
נתן את השירותים למזמין".
המבוקשים לרכבת.

 .16נספח  - 1 – Dאחריות
ההסכם
ונספחיו

נבקש כי סעיף האחריות יכלול הגבלה אין שינוי במסמכי ההסכם
של הפצת תוצרי העבודה של הספק
לצד ג' שאינו המזמין ובהתאם לאמור
יתווספו המשפטים הבאים :
• לא תהיה לספק כל אחריות כלפי
מקבל התוצרים שאינו המזמין.
• חל איסור על כל גורם שאינו המזמין
להפיץ ו/או לשתף אדם אחר בתוכנם
של התוצרים שהוכנו על ידי נותן
השירותים ,ללא אישור מפורש בכתב
מהמזמין ומהספק.
נבקש להוסיף סעיף כללי לחוזה אין שינוי במסמכי המכרז
שינוסח באופן הבא:
"המזמין מתחייב:
א .להעמיד לרשות הספק כל משאב
ומידע הנדרשים לצורך ביצוע העבודה
המתוארת לעיל.
ב .להקצות לספק רפרנט מדרג
ההנהלה הבכירה אשר ישמש כמנהל
הפרויקט ויהא איש הקשר על מנת
לסייע לספק בביצוע העבודה ,לרבות
בתיאום ישיבות עבודה ,איסוף מידע
וכן יהא אחראי לפקח ,ביחד עם
הספק ,על התקדמות הפרויקט
וטיפול בנושאים שונים שיתעוררו
במהלכו.
ג .לדאוג שהמזמין יהיו זמינים לקיום
ישיבות עבודה ,בתדירות ובהיקף כפי
שיידרשו על יד הספק לצורך
התקדמות רציפה בביצוע הפרויקט"
נבקש להוסיף לסעיף את המשפט אין שינוי במסמכי ההסכם
הבא:
"למרות כל האמור לעיל ,אחריותו של
הספק תוגבל לנזקים ישירים בלבד

.17

נספח  Dכללי
–
ההסכם
ונספחיו

 .18נספח  - 1.1 – Dאחריות
ההסכם
ונספחיו
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אשר נגרמו על ידו .בכול מקרה ,סכום
השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיה זכאי
המזמין לא יעלה על גובה שכר
הטרחה ששולם בפועל לספק עבור
השירותים נשוא הסכם ההתקשרות.
הגבלת סכום האחריות לא תחול
ביחס לנזקים ישירים שנגרמו עקב
הונאה או פעולה בזדון של הספק או
מי מטעמו".
 .19נספח  – 91 – Dשימוש במסמכים נבקש כי סעיף זכויות היוצרים יכלול אין שינוי במסמכי ההסכם
הגבלה של הפצת תוצרי העבודה של
והבעלות בהם
ההסכם
הספק לצד ג' שאינו המזמין ובהתאם
ונספחיו
לאמור יתווספו המשפטים הבאים:
 .9לא תהיה לספק כל אחריות
כלפי מקבל התוצרים שאינו
המזמין.
חל איסור על כל גורם שאינו המזמין
להפיץ ו/או לשתף אדם אחר בתוכנם
של התוצרים שהוכנו על ידי המזמין,
ללא אישור מפורש בכתב מהמזמין
ומהספק.
נוסח סעיף  99להסכם יימחק
 .21נספח  Dסעיפי הביטוח ונספח נבקשכם לעדכן את סעיף ונספח
להלן נוסח סעיף  99מעודכן:
הביטוח בהסכם כך שיתאמו לאופי
הביטוח בהסכם.
–
"לשם הבטחת אחריותו מתחייב
והיקף הייעוץ המבוקש.
ההסכם
הספק לערוך ולקיים ביטוחים
ונספחיו
מתאימים בגבולות אחריות
הולמים משך כל תקופת
ההסכם".
נספח ה'  -אישור קיום
ביטוחים -מבוטל.

 .21מסמכי
מכרז

1.9.1

נבקש להסיר את תנאי הסף לפיו על
ראש הצוות להיות בעל ניסיון
בכתיבת מכרז בתחום שמירה
/אבטחה או בתחום הניקיון.
או לחילופין ,לאפשר לעמוד בתנאי
זה באמצעות תחומי מכרזים נוספים
(כגון – ייעוץ ,רכש שירותים ,רכש
מוצרים וכד').

אין שינוי במסמכי המכרז

 .22מסמכי
המכרז

כללי

אנו ממליצים להוסיף סל נפרד
לנושאי טכנולוגיה ומערכות
רכבתיות.

אין שינוי במסמכי המכרז

9

האם ניתן להגיש הצעה רק לסל מס'
 9או רק לסל מס' ?0

ניתן להגיש הצעה לכל אחד
מהסלים בנפרד וניתן להגיש
לשני הסלים.

 .23מסמכי
מכרז

בברכה,
גיל אקר
ממונה רכש והתקשרויות
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