טל:
פקס:

08-6533719
08-6533720
14.6.2020

לכבוד
מציעי המכרז
שלום רב,

הנדון :מכרז מס'  – 1194הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אחזקה ,תיקון ו/או שיפוץ
ו/או טיפול מזדמן של מלגזות ברכבת ישראל
הודעה מס'  1למציעים

 .1לנוכח שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון ,מצאה הרכבת
לנכון ליתן את ההבהרות הבאות והדגשים שלהלן ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
 .2למען הסר ספק ,יצוין ,כי הרכבת קראה בעיון את כל שאלות ההבהרה שהונו אליה והתשובות דלהלן
מתייחסות רק לשאלות שהרכבת סברה שיש להסבירן ולהבהירן .לאור תוכנן של חלק מהשאלות,
במקשת הרכבת לשוב ולהדגיש בפני המציעים את החשיבות של קריאת כל מסמכי המכרז בקפידה.
לחלק מהשאלות שנשאלו הרכבת ישנה תשובה ברורה ומלאה במסמכי המכרז.
 .3תשומת לבכם כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  25.6.2020עד השעה .13:00
 .4יצוין כי המענה למציעים המסומן כנספח  1להודעה מס'  1יצורף לחוזה ,ויהווה חלק נפרד הימנו.
החוזה שיישלח למציע הזוכה במכרז יעודכן בהתאם לאמור בהודעה זו.
 .5לתשומת לבכם ,הודעה זו ממוספרת כ"הודעה מס'  1למציעים" ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי
ההזמנה .יובהר ,כי יתר תנאי המכרז ללא שינוי.
 .6תודה על שיתוף הפעולה ובהצלחה.

בברכה,
סיגל בן שמואל
מרכזת תחום רכש והתקשרויות
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הנדון :מכרז מס'  – 1194הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אחזקה ,תיקון ו/או שיפוץ
ו/או טיפול מזדמן של מלגזות ברכבת ישראל
נספח  1להודעה 1
ספרור סע'
/נספח
רץ
1
2
3

שאלה

סעיף
במכרז
נספח האם עלות מחירי חלקי החילוף המופיעים בטיפולים הינם
הצעה על חשבון רכבת ישראל ,הואיל ולא ניתן להתייחס
כספית לתעריפים בטבלת השעות
האם החומרים וחלקי החילוף הנדרשים כלולים במכרז?
האם נקבע על ידכם תוספת תשלום שבת וחג ? אם כן ,מה
התעריף ?
מה מלאי המינימום לחלקי חילוף נדרש ?

4
נספח  .1האם מדובר רק על שעות עבודה
הצעה  .2איך מתמחרים נסיעות? האתרים הם שונים?
כספית
 .3ביקשתם אומדן שעות עבודה שנתית...כמה שעות
עבודה מבצע כל כלי?

5

6

מסמכי
המכרז
ונספח
ההצעה
הכספית

,1.7
7.5.1

תשובות  /הבהרות
התשלום בגין חלקי החילוף מפורט בסעיף  20לנספח - B1
טופס ההצעה הכספית
ראה תשובה  1לעיל
ראה סעיף  22לנספח  - B1טופס ההצעה הכספית
הטיפול צריך להינתן בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו .הספק
יכיר סוגי תקלות אפשריות וייערך בהתאם לטובת מתן
השירותים.
 .1מדובר על שעות עבודה ,ותשלום נוסף עבור חלפים כמפורט
בסעיף  20לנספח  - B1טופס ההצעה הכספית.
 .2אין תשלום עבור נסיעות
 .3שעות העבודה בין הכלים הינו משתנה בין האתרים
ובהתאם לעומסים.
ראה נספח  Bמעודכן – מפורסם באתר האינטרנט  -בו יידרש
המציע לציין את שם הסל או הסלים עבורם מגיש הצעתו.

המכרז מאפשר למציעים להגיש הצעה עבור כל אחד מ12-
הסלים המפורטים בסעיף  .1.7כל אחד מהסלים מתייחס
למתן שירותים עבור מלגזות בעלות כושר הרמה שונה אשר
נמצאות באזורים שונים (צפון ,מרכז ,דרום) .מנגד ,טופס
יודגש כי עבור כל סל תוגש הצעה כספית נפרדת
ההצעה הכספית מאפשר הגשת הצעה אחידה לעלות שעת
(ע"ג נספח .)B
עבודה.
אין אפשרות לתמחר באופן זהה שעת עבודה למלגזה בעלת כך לדוגמא :נספח  Bראשון עבור סל מס'  12תוגש הצעה בסך
כושר הרמה של  5טון הנמצאת בצפון ושעת עבודה למלגזה  ₪ 350ואילו בנספח  Bנוסף תוגש הצעה עבור סל מס'  1בסך
בעלת כושר הרמה של  45טון הנמצאת בדרום.
של .₪ 280
נבקש לתקן את טופס ההצעה כך שיהיה ניתן להגיש הצעה
לכל אחד מהסלים באופן נפרד והמזמין יבצע שקלול
בהתאם.
יצוין כי לחברתו היכולת לספק את השירותים עבור כל אחד
מהסלים אך בפורמט הצעה זה אין אפשרות להציע מחיר
אשר ישקף נאמנה את עלות השירותים המבוקשים.
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ספרור סע'
/נספח
רץ

7

מסמכי
המכרז
ונספח
ההצעה
הכספית

8

נספח
ההצעה
הכספית,
נספח B1
ומפרט
השירותים

סעיף
במכרז

7.5.3

20

ו3-

שאלה

תשובות  /הבהרות

סעיף  7.5.3למסמכי המכרז קובע כדלקמן" :מובהר ,כי
מציע אינו רשאי להציע בעמודה  Bבטופס ההצעה הכספית
מחיר שלילי או מחיר ( 0אפס) .במידה ומציע יציע מחיר
שלילי או מחיר  0בעמודה  ,Bאזי מחיר הצעתו יתוקן ל370-
 ₪ויחושב בהתאם" .מנגד ,בטופס ההצעה הכספית מצוין
"מחיר מקסימאלי לשעת עבודה בש"ח .₪ 370
נבקש להבהיר כי לא קיים מחיר מקסימלי לשעת עבודה
במכרז והמציע רשאי להציע כל מחיר בהתאם לשיקול
דעתו .סך של  ₪ 370יוזן אך רק במקרה של מתן מחיר
שלילי או ( 0אפס).
למיטב הבנתו ההצעה הכספית הינה עבור שעת עבודה בלבד
ולא כוללת תמורה בגין חומרים ו/או חלפים .עם זאת
בסעיף  3.1.2במפרט השירותים ובסעיפים אחרים נדרשים
חלפים שונים כגון החלפת שמן מנוע ,פקק ואטם ,מסנני
שמן וכיו"ב.
נבקש להבהיר כי על אף האמור במפרט השירותים התמורה
המוצעת במכרז הינה עבור שעת עבודה בלבד ואינה כוללת
כל תמורה בגין חומרים ו/או חלפים.
עוד יצוין ,כי סעיף  20לנספח  B1קובע כי במקרים בהם
נדרשים פריטים שאינם מופיעים במפרט הטכני ו/או
בטבלת התמורה אלו יתומחרו על פי מחירי פריטים דומים
המופיעים בנספח התמורה .נבקש להבהיר כי בנספח
התמורה לא קיימים פריטים אלו והוא מתייחס לעלות שעת
עבודה בלבד.

ראה נספח  Bמעודכן מיום  - 4.6.20מפורסם באתר.

הצעת המחיר הינה עבור שעת עבודה כולל הוצאות נסיעה
וביטול זמן נסיעה ובהתאם למוגדר בסעיף  23לנפח  – B1טופס
הצעה כספית ,ואינה כוללת חומרים וחלקי חילוף.
התשלום בגין חומרים ו/או חלקי חילוף ישולמו בהתאם
למפורט בסעיף  20לנספח  - B1טופס ההצעה הכספית.

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום  25.6.2020משעה  08:00עד השעה 13:00
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הנוסח להגשה בקובץ אקסל  -מפורסם בנפרד באתר
האינטרנט

נספח  - Bמעודכן
מכרז  – 1194למתן שירותי אחזקה ,תיקון ו/או שיפוץ ו/או טיפול מזדמן של מלגזות
ברכבת ישראל

לאחר מילוי הטופס יש להדפיסו  ,לחתום עליו ולהכניס המסמך חתום מקורי בצירוף נספח  A2למעטפה
פנימית -ההצעה הכספית

המציע נדרש לציין את שם הסל עבורו מגיש הצעתו  -יודגש כי את נספח
זה יש להגיש לכל סל בנפרד ,קרי עבור כל סל יגיש המציע הצעה כספית
נפרדת ע"ג נספח זה.

A
תאור
העבודה

אומדן שעות שנתי
(לשם השוואת הצעות
בלבד)

מחיר
מקסימאלי
לשעת עבודה
בש"ח

שעת
עבודה

1,400

370 ₪

B

C

עלות לשעת
עבודה בש"ח
ללא מע"מ

סה"כ בש"ח ללא
מע"מ

הצעתי בנספח זה הינה עבור
סל מס' :
תאריך-
חתימה-
חותמת-
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