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הודעה מס' 1
מס'  -22022לביצוע עבודות קבלניות לתשתיות חשמול  OCS-ברכבת ישראל
סיכום מפגש מציעים ומענה לשאלות הבהרה

 .1להלן סיכום מפגש מציעים בקשר למכרז שבנדון ,אשר התקיים באופן מקוון.
 .1.1במפגש נכחו:
מטעם רכבת ישראל
 .1.1.1מנהלת חשמול –אבי זלמן –ראש מנהלת חשמול ,מיכאל רוטניצקי -יאני בע"מ
 .1.1.2לשכה משפטית -עו"ד יפעת מרום
 .1.1.3אגף רכש והתקשרויות -מתן אגמי (רכז התקשרויות לתשתיות ופיתוח).
 .1.1.4מטעם המציעים:
מצ"ב רשימת משתתפים בנספח א' להודעה זו.

 .1.2רכז התקשרויות לתשתיות ופיתוח מטעם אגף הרכש ברכבת סקר את הנושאים העיקריים העולים
ממסמכי ההזמנה והחוזה ,כלהלן:
 .1.2.1הוסברו התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז ,תוך מתן דגש להגדרות תנאי הסף ,כמפורט
במסמכי ההזמנה להשתתפות במכרז ,ולכך שבהיעדר קביעה אחרת ,תנאי הסף אמורים
להתקיים במציע עצמו.
 .1.2.2הוסברה תקופת ההתקשרות על פי המוגדר במסמכי המכרז.
 .1.2.3הוסבר למציעים הליך המכרז בדגש על מועדים ולוח זמנים רלוונטי להליך.
 .1.2.4הוסבר למציעים אופן הגשת הצעה הכספית.
 .1.2.5המציעים התבקשו לקרוא בקפידה ולמלא אחר הוראות מילוי ההצעה והגשתה כמפורט במסמך
ההזמנה.
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 .1.3לאור בקשות שהופנו לרכבת בבמסגרת מפגש המציעים ,מצאה הרכבת לנכון ,ליתן את ההבהרות
הבאות:
ביחס למסמכי המכרז ותנאיו ,כמפורט להלן:
מס"ד שם המסמך

סעיף

1

מפרט טכני
מיוחד

ד' 08.1.05

2

מפרט טכני
מיוחד

ה' 08.1.05

3

מפרט טכני
מיוחד

ו' 08.1.05

4

מפרט טכני
מיוחד

08.1.05

5

מפרט טכני
מיוחד

טז' 08.1.05

6

הזמנה

4.1.9

7

תנאים
כלליים
מיוחדים

0.41

תשובת הרכבת

שאלה
עמוד
הכלים יאושרו לנסיעה על
גבי מסילת הברזל של
רכבת ישראל בהתאם
לנוהלי הרכבת – עלות
לא נדרשים תשלומים ישירים לרכבת
15
האישור כלולה במחירי
יחידה.
עלות האישור שנדרש
לשלם לרכבת ישראל?
הכלים יצוידו במערכות
תקשורת רכבתית .מי
התקשורת
יספק את ציוד
על חשבון הקבלן ,הציוד יהיה תוצרת
?-
15
מוטורולה  /מירס
במידה ואנחנו מספקים
מבקש הגדרת הציוד
הנדרש
הכלים יצוידו במערכות
בטיחות לפי הנדרש כגון
על חשבון הקבלן ,נדרשת התקנה של
מערכת  INDUSIמי
מספק את ציוד הבטיחות מערכת AlTrac 6411 INDUSI I60R
 ? 15אם אנחנו מספקים -מה תוצרת  THALESהמאפשרת בלימה
אוטומאטית של הציוד הנייד
דרישות מהמערכת כדי
להתאימן למה שקיים
היום ברכבת ישראל.
לכל הכלים נדרשות
ההגדרות כפי שמופיעות במפרט
פרטניות
הגדרות יותר
הטכני מספקות תאור מלא של
6
כלי
לדוגמא
16לכליםכבלים לאיזה כוח הכלים הנדרשים ,נתונים טכניים של
מותחן
17
התיילים  -ניתן למצוא בדוגמאות
תיילים
עובי
מה
מתיחה,
שהועברו
וכו'
לכל הכלים יאושר שימוש
לכלי המורכב מקטר
עיתוק וקרון שטוח עם
ציוד המותקן על גביו,
הרכבת תספק קרונות שטוחים בלבד
17
הנ"ל בכפוף לאישור של
המזמין – .האם הרכבת
תספק את הקרונות
השטוחים וקטר העיתוק?
בסעיף  4.1.9מצויין כי
"ייתכנו מטלות לביצוע
עבודה במספר מקומות
להבהרה העבודות צפויות להתבצע בכל רשת
גאוגרפיים" נודה
הרכבות הארצית מנהריה עד באר
הרכבת
באיזה מקווי
שבע
ובאילו מקומות
גיאוגרפיים צפויות
העבודות להתבצע
כניסה לאתרי העבודה תתבצע
בהתאם לנוהלי הרכבת עם משגיחי
כיצד תתבצע הכניסה
בטיחות מטעם הרכבת; שינויע הציוד
לאתרי העבודה וכיצד
והחומרים אל תוך אתרי העבודה או
ניתן לשנע ציוד וחומרים
באמצעות דרכי שירות או באמצעות
אל תוך אתרי העבודה?
כלים מסילתיים של הקבלן

אגף רכש והתקשרויות
עמוד  3מתוך 5
תשובת הרכבת
שאלה
עמוד
סעיף
מס"ד שם המסמך
ככל שיקויים הליך תיחור ,לפני הגשת
האם ניתן לבצע סיור
תנאים
באתר העבודה טרם הגשת ההצעה יתקיים סיור באתר במידת
0.02
כלליים
8
הצורך
ההצעה?
מיוחדים
בסעיף  3.2.1.2.4מצויין כי
הקבלן יעמיד שני סוגי
צוותי עבודה המונים
נודה
בסה"כ  10עובדים.
הקבלן רשאי להעסיק כל כמות
כמות
להבהרה כי
העובדים ללא הגבלה בכפוף
בסעיף
המצוינת
העובדים
3.2.1.2.4
הזמנה
9
לאישורים בטחוניים ,התשלום
כך
המינימלית.
הינה
יתבצע בהתאם לסעיפי החוזה בלבד
שהקבלן רשאי להעסיק
לצורך ביצוע המטלה
עובדים נוספים מעבר
לכמות זו.
נודה להבהרה כי המונח
"עובדים מקומיים" כפי
עובדים מקומיים הכוונה לאזרחי
שמצויין בסעיף 3.2.1.2.4
מסמכי
3.2.1.2.4
10
מדינת ישראל בלבד
כולל גם עובדים זרים
מכרז
שמקום מגוריהם בתקופת
ההתקשרות הינו בישראל.
מצוין כי "באחריות
חומרי
הרכבת אספקה של
עמודים ,קנטליוורים ,תיילים כגון
נודה
 OCSבלבד"
MESSENGER, CONTACT,
סעיף 08.1.03
ג 2מפרט
חומרים
להבהרה אילו
11
,DROPPERS, RETURN, ADSS
'ו
מיוחד
נכללים תחת ההגדרה
מחברים
"חומרי  "OCSאשר
באחריות הרכבת לספק.
בסעיף מצוין כי "כלי מס'
: 1פירוק והרכבה של
( OCSדרסינה)" יהיה בעל
יכולת תנועה במהירות של
ג 2מפרט
אין שינוי בדרישות המפרט הטכני
08.1.05
12
 120קמ"ש על גבי
מיוחד
מסילות" נבקש להפחית
את המהירות הנדרשת מ-
 120קמ"ש ל 60-קמ"ש
בסעיף מצוין כי "רכבת
ישראל תזמין את הציוד
בהתאם לדרישה של
הקבלן מבעוד מועד
ג 2מפרט
עלויות ציוד  OCSעל חשבון הרכבת
ותספקו לקבלן" נודה
8.107
13
מיוחד
להבהרה אם מחיר
היחידה צריך לכלול את
עלות החומרים והציוד
שהוזמנו ע"י הרכבת.
נודה לקבלת התוכניות
שלהלן .1 :תוכנית פריסת
ה OCS-ומערכות
00.18.02.0040
רצ"ב דוגמאות
התקשורת  .2תוכנית
מחירון
14
00.18.02.0050
אינסטלציה ופירוט לגבי
סעיפים
00.18.02.0040+0050
בקשה לדחיה של 3
מסמכי
מאושרת דחיה של שבועיים.
15
שבועות
מכרז
האם ניתן למלא את
לא ,המכרז מתנהל בשפה העברית
מסמכי המכרז ולהגישם
26
הזמנה
16
בשפה האנגלית?
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מס"ד שם המסמך

סעיף

17

הזמנה

A5a

18

הזמנה

נספח9.1.7 +
A6

19

הזמנה

27.4.2

20

הזמנה

9.1

21

הזמנה

9.1.2

22

הזמנה

16.1

שאלה
עמוד
האם ניתן להגיש את
הצהרת רו"ח המופיעה
בנספח  A5מתורגמת
לשפה האנגלית?
להבנתנו את מסמכי
ההגשה קיימת סתירה בין
סכום הערבות המופיע
בנספח  A6לבין סעיף
 .9.1.7נודה להבהרה האם
קיימת סתירה ואיזה מבין
הסכומים הוא הסכום
הנדרש להבטחת הצעת
המתמודד.
בסעיף מצויין כי " המציע
יצרף גם את העתק קבלה
על אישור תשלום דמי
השתתפות במכרז" לא
צוין במבכי ההזמנה סכום
דמי השתתפות ,אופן
התשלום והמועד האחרון
לתשלום כמון כן גם
באתר הרכבת מצויין כי
הסכום הינו  0כדמי
השתתפות .נודה להבהרה.
האם חברה זרה הרשומה
בישראל כחברת חוץ
יכולה להשתתף במכרז?
האם חברה זרה הרשומה
בישראל כחברת חוץ (ללא
הסיווג הנדרש לפי סעיף
 )9.1.2יכולה להשתתף
במכרז כחלק מ JVיחד
עם חברה נוספת בעלת
הסיווג המתאים?
האם אפשר לקבל את
קובץ המחירון בפורמט
אקסל? קובץ SKN
המופיע באתר לא ניתן
להורדה.

תשובת הרכבת
לא ,המכרז מתנהל בשפה העברית

הסכום התקין מופיע במסמכי
ההזמנה .נספח  A6תוקן

המשפט נמחק ,אכן אין תשלום.

לא ,המכרז הינו עבור קבלנים בעלי
רשיון ישראלי

לא .חברה זרה יכולה לשמש כספק
משנה של חברה ישראלית.

מצורף

 .1.4הגשת ההצעות תהא ביום ג' 10/08/2021 ,החל מהשעה  08:00ועד השעה  ,13:00לתיבת המכרזים
מס'  ,7הנמצאת במשרדי הנהלת הרכבת רח' יוספטל  1לוד.
מובהר ומודגש כי מסמכי המכרז ,לרבות הודעות למציעים ,הם המחייבים בלבד.
 הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהצעת המציע ,ותוגש במעטפה החיצונית
כשהיא חתומה מטה.
מתן אגמי
רכז התקשרויות פיתוח ותשתיות
רכבת ישראל
_____________________________________________________________________
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הנני מאשר קבלת הודעה למציעים מס'  ,1למכרז מס' 22022
שם החברה ___________________________ :תאריך___________________________ :
שם החותם_________________________ :

חתימה וחותמת________________________ :

נספח א' להודעה  -רשימת משתתפים
שם משתתף
לסיכו בע"מ
אלקטרה אלקו התק"ש בע"מ.
א.א.כ.י שירותי חשמל ואחזקה בע"מ
)CREC - China Railway Group Limited (Israel
סיטאדיס ישראל בע"מ  -אלסטום
א.מ.צ .שמש ( )1990בע"מ
אלקטרה תשתיות בע"מ
שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ
אליקים בן ארי בע"מ
ע.נ.הר בע"מ
עינב החץ ( )1965בע"מ
לינום בע"מ
א.מ.ח.ז .מהנדסים בע"מ
סוריקטה ד.ר.מ ייעוץ בע"מ
דרכים (א.ק) בנייה ותשתיות בע"מ מקבוצת אשטרום
בע"מ
סיג תעשיות בע"מ
מתב ריילס
י .ד עשוש בע"מ

