אגף רכש והתקשרויות

04/06/2020

הודעה מס' 2
מכרז מס' - 2202מתן שירותי יעוץ לבקרה רב-תחומית משולבת לפרויקטי
פיתוח תשתיות של רכבת ישראל

 .1לתשומת לבכם כי המועד להגשת הצעות במכרז נדחה ליום ד'  16.6.2020בין השעות
. 13:00-8:00
 .2לאור שאלות ההבהרה שהופנו לרכבת ישראל בע"מ (להלן" :הרכבת") במכרז שבנדון ,מצאה
הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות הבאות ביחס למסמכי המכרז ותנאיו.
 .3למען 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.
 .4יובהר כי במסגרת ההבהרות צורפו למסמכי המכרז שני נספחים נוספים המצורפים להודעה זו,
יובהר כי הנספחים מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה והחוזה.
 .5להלן המענה לשאלות:

מס"ד

שם
המסמך

סעיף

עמוד

שאלה

.1

מסמכי
מכרז

12.1.1.1

9

בקשה להוסיף מהנדס תעשיה
וניהול כראש צוות

.2

מסמכי
מכרז

14

.3
.4

מסמכי
מכרז
מסמכי
מכרז

 9.1ו-
12.1
12.1.1.1

מבוקש כי הניסיון יהיה של המציע
עצמו ולחילופין של בעל מניות
במציע המחזיק ב  25% -לפחות
במציע
בקשה להגשת הצעה כJOINT -

תשובת הרכבת
נוסח הסעיף יוחלף כך

" ראש הצוות במציע הזוכה
הנו מהנדס אזרחי או מהנדס
תעשיה וניהול".....

הסעיף יוותר על כנו

הסעיף יוותר על כנו

VENTURE
בקשה להוספת מודד כראש צוות

הסעיף יוותר על כנו
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מס"ד

שם
המסמך
מסמכי
מכרז
מסמכי
מכרז

שאלה

תשובת הרכבת

12.1.2.1

בקשה להוספת מודד כחבר צוות

הסעיף יוותר על כנו

12.1.2.1

בקשה להוספת הנדסאי אדריכלות
כאיש צוות

הסעיף יוותר על כנו

.7

מסמכי
מכרז

22

בקשה להגשה מקוונת

הסעיף יוותר על כנו

.8

מסמכי
מכרז

26

בקשה לעיון באומדן המכרז אחרי
ההגשה

הסעיף יוותר על כנו

.9

מסמכי
מכרז

.10

מסמכי
מכרז

+ 4.1.4
4.6.2

.11

מסמכי
מכרז

12.1.1

בקשה לביטול דרישת המכרז עבור
מהנדס רשוי וכן מהנדס הרשום
בפנקס המהנדסים.

.12

מסמכי
מכרז

12.1.2

בקשה לביטול דרישת המכרז עבור
מהנדס רשוי וכן מהנדס הרשום
בפנקס המהנדסים.

.13

מסמכי
מכרז

14.5.3,1
4.7.1,14
7.4.

הערה לגבי טעות סופר במספור
אמת המידה עבור סעיפים אלו
(לדוג' עבור אמת מידה ,14.7 – 6
מופיע סעיף קטן  – 14.7.1עם
הכיתוב אמת מידה )5

טעות הסופר בסעיף תוקנה כך,
במקום המילים "אמת מידה "5
בסעיף  14.7.1יירשם "אמת
מידה "6

.14

מסמכי
מכרז

14.8.4

הערה לגבי טעות סופר – נרשם כי
הניקוד יינתן עבור אמות מידה 6א'
– 6ד' ,אך אין אמות מידה כאלו.

טעות הסופר בסעיף תוקנה כך,
במקום המילים " אמות מידה
6א' – 6ד'" בסעיף 14.8.4
יירשם "אמות מידה 7א' –7ד'"

.15

מסמכי
מכרז

4.6.2

רשום כי טבלת התמורה היא
בטרם ניכוי אחוז ההנחה על ידי
המציעים .עם זאת הנוסח של
התמורה בטבלה בתנאי המכרז וגם
בחוזה כבר מכיל רכיב  dשהוא
ההנחה

נוסח הסעיף יוחלף כך
"  4.6.2להלן טבלת התמורה
הכוללת ניכוי אחוז ההנחה על
ידי המציעים הזוכים"

.5
.6

סעיף

עמוד

בקשה לקבלת פרטים על תכנית
הפיתוח הצפויה ברכבת ישראל
בשנים הקרובות.
בקשה לבדיקה מחודשת של שכר
הטרחה לשלבים השונים

הפרטים שניתנים לפרסום
נמצאים באתרי הרכבת
הרלוונטיים.
הסעיף יוותר על כנו
נוסח הסעיף יוחלף כך
שתתווסף הסיפא
"  .....או הרשום בפנקס
המהנדסים".
על המציע לעמוד בכל שאר
תנאי הסעיף.
נוסח הסעיף יוחלף כך
שתתווסף הסיפא
"  .....או הרשומים בפנקס
המהנדסים".
על המציע לעמוד בכל שאר
תנאי הסעיף.
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מס"ד

שם
המסמך

שאלה

תשובת הרכבת

סעיף

עמוד

.16

מסמכי
מכרז

5.2.2

רשום כי טבלת התמורה היא
בטרם ניכוי אחוז ההנחה על ידי
המציעים .עם זאת הנוסח של
התמורה בטבלה בתנאי המכרז וגם
בחוזה כבר מכיל רכיב  dשהוא
ההנחה

נוסח הסעיף יוחלף כך
"  5.2.2להלן טבלת התמורה
הכוללת ניכוי אחוז ההנחה על
ידי המציעים הזוכים"

.17

מסמכי
מכרז

.4.6.4

רשום כי התמורה בגין שלבים ג'-ד'
נגזרת מהיקף כספי מקורי ללא
תוספות מדד .בחוזה בס' 9.3.1
רשום כי עלות העבודות הקבלניות
לצורך חישוב התמורה יוצמד למדד
תשומות בניה.

 .1סעיף  4.6.4יוחלף כך
שתתווסף הסיפא " למעט
ההצמדה כמפורט בסעיף 9.3.1
ו 9.3.2 -לחוזה".
 .2בסעיף  9.3.1חלה טעות
במספור והתווסף מספור עבור
סעיף  , 9.3.2בנוסף נוסח סעיף
 9.3.1יוחלף כך
" הצמדת עלות העבודות
הקבלניות למדד :לצורך חישוב
התמורה ליועץ ,עלות העבודות
הקבלניות/אומדן הרכבת (להלן
עלות העבודות) אותו יש
להכניס לנוסחאות השכר ,יהיה
עלות העבודות משוערכות לפי
מדד תשומות בבניה ממדד
חודש קביעת עלות העבודות
למדד חודש ינואר ( 2020אשר
התפרסם ביום ".)15/02/2020
ונוסח סעיף  9.3.2יוחלף כך
שבמקום  14/01/2020יבוא
התאריך 15/02/2020
כמו כן ראה הבהרה נוספת
מטה
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מס"ד

שם
המסמך

סעיף

.18

מסמכי
מכרז

11.2.2

.19

מסמכי
מכרז

4.6.2

.20

מסמכי
מכרז

9

עמוד

שאלה

תשובת הרכבת

רשום כי המציע לא יהיה זכאי לתת
שירותים לגופים עם אינטרסים
מנוגדים בתקופת ההתקשרות
ובמשך  -3חודשים לאחר מכך.
בחוזה ס'  6.2.2מדובר בשנה אחת
לאחר סיום החוזה.

כאמור בסעיף  11.2.2בהזמנה
להשתתף במכרז 3 " :חודשים
לאחר תקופת התקשרות
החוזית"
נוסח סעיף  6.2.2לחוזה יוחלף
כך
"  ...ואף שלושה חודשים לאחר
תקופת התקשרות החוזית"...

חישוב שכר טרחה מתבצע כמפורט
בסעיפים  1.1ו .1.4הסעיפים הללו
לא נמצאים בטפסי הזמנת עבודה
בקשה לשינוי תנאים מקדמיים כך
שתתאפשר הגשת פרויקטים
שבוצעו עבור חברות פרטיות או
קבלניות לצורך עמידה בתנאים
המקדמיים

נוסח הסעיף יוחלף כך
שההפניות לסעיפים 4.1.1-
 4.1.4בהתאמה.

הסעיף יוותר על כנו

.21

חוזה

1.2.71.2.8

בקשה לשנות את סעיף 1.2.7
לחוזה בנספח א' כך" :חישובי
כמויות לסעיפים העיקריים
מהחומרים שהתקבלו מהמתכננים
בתחומים השונים".

הבקשה התקבלה חלקית.
נוסח סעיף  1.2.7לחוזה יוחלף
כך "קבלת חישובי כמויות
מפורטים לכלל הפרויקט
המתקבלים מהמתכננים
בתחומים השונים".

.22

חוזה

1.2.11

מבוקש לפרט סעיף  1.2.11לחוזה
בנספח א'" :התייחסות ללוחות
זמנים"

נוסח סעיף  1.2.11לחוזה
יוחלף כך "התייחסות ללוחות
זמנים-בדיקת שלביות הביצוע
ואישור נכונותם".

.23

מסמכי
מכרז

9.6ו-
12.1

הצגת קבלן משנה לעבודות של
ספק מומחה של  12חודשים
לפחות

נוסח סעיף  12.1יוחלף כך
שתמחק הסיפא ונוסח הסעיף
יהיה " מודגש ,כי אנשי הצוות
שלהלן הנם מועסקים במציע
הזוכה כשכירים ו/או עובדים
כקבלני משנה עבור המציע
הזוכה "
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.6

הבהרה נוספת לסעיף -9.3
" כאמור בסעיף  - 9.3.2שכר חברת הבקרה צמוד למדד מחירים לצרכן של חודש ינואר .2020
כלומר ,משנקבע עפ"י נוסחת השכר ,הסכום שישולם לחברת הניהול יהיה צמוד למדד כאמור וההצמדה
תשולם יחד עם החשבונות.
סעיף  9.3.1מתייחס לאופן חישוב התמורה בלבד ולא להצמדת התמורה.
ההצמדה למדד תשומות בבניה המוזכרת בסעיף זה מתייחסת אך ורק לסכום אותו יש להכניס לתוך
נוסחת חישוב התמורה.
כלומר ,אם עלות העבודות הקבלניות הינו  XXXXומועד קביעת העלות הינו למשל ,דצמבר .2021
אזי הסכום אותו יש להכניס לנוסחת חישוב השכר הינו סכום העבודות הקבלניות מוצמד לאחור לפי
מדד תשומות בבניה מדצמבר  2021לינואר 2020

.7

הודעה זו על נספחיה ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.

.8

מובהר ,כי יתר סעיפי ותנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.

בברכה,
מתן אגמי
רכז התקשרויות קבלניות

_________________________________________________________________
הנני מאשר קבלת הודעה למציעים מס'  ,2למכרז מס' 2202
תאריך____________________ :שם החברה__________________________ :
שם החותם________________ :חתימה וחותמת________________________ :
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